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Więcej na ten temat znajduje się na stronie www.smart-packaging-solutions.com.

SMART PACKAGING 
SOLUTIONS DZIAŁA 
OBECNIE RÓWNIEŻ 
W POLSCE

Smart Packaging Solutions wytwarza 
wysokowartościowe, przyjazne dla środowiska 
opakowania z litej tektury przeznaczone dla światowego 
przemysłu środków spożywczych, m.in. przemysłu 
mięsnego, drobiarskiego i rybnego. Zadaniem 
nowego magazynu jest zaspokojenie silnego wzrostu 
zapotrzebowania na litą tekturę w Polsce.

Gerrit-Jan van den Berg, Dyrektor Smart Packaging 
Solutions ds. Kluczowych Klientów na polskim rynku: „Ten 
nowy magazyn to przede wszystkim dobra wiadomość 
dla naszych mniejszych odbiorców, którzy sami nie 
mają możliwości zmagazynowania 33 palet, ale również 
dla potencjalnych odbiorców, którzy chcą wykorzystać 
opakowania z litego kartonu dla określonej produkcji. 
Mogą obecnie odebrać mniejsze zamówienia poczynając 
już od jednej palety. Oprócz tego wzrasta bardzo zarówno 
szybkość, jak i jakość naszych usług.”  

Dzisiaj zamówione, jutro dostarczone
Również i więksi odbiorcy skorzystają na nowym 
magazynie. Gerrit-Jan: „Chcą korzystać z wygody 
szybkiego odbioru opakowań. Dzięki istnieniu nowego 

magazynu jesteśmy w stanie, utrzymując bezpłatnie 
zapasy dla naszych klientów, łatwiej i szybciej 
sprostać nieoczekiwanym szczytom zapotrzebowania. 
Zamówienia złożone dzisiaj, mogą na przykład zostać 
odebrane lub dostarczone już następnego dnia.”

Magazyn mieści się w fabryce przedsiębiorstwa Aquila, 
producenta tektury falistej, stanowiącego, podobnie 
jak Smart Packaging Solutions, część VPK Packaging, 
które w tej samej fabryce wytwarza arkusze do 
produkcji opakowań z tektury falistej. Opakowania 
Smart Packaging Solutions dystrybuowane będą we 
współpracy z VPK Packaging. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani możliwościami 
litego kartonu dla własnych produktów, to możecie 
skontaktować się z Gerritem-Janem van den Berg, pod 
numerem telefonu +48 515 76 04 15 lub adresem 
poczty elektronicznej gj.vandenberg@smartpaso.com.

Od 1 czerwca producent opakowań Smart Packaging Solutions dostarcza również 
opakowania z magazynu siostrzanego przedsiębiorstwa Aquila we Wrześni. Operując 
z tego magazynu belgijsko-holenderskie przedsiębiorstwo bardziej elastycznie może 
odpowiadać na zapotrzebowanie na opakowania swoich polskich odbiorców. 

  Zaoszczędzona powierzchnia 
magazynowa

   Automatyzacja produkcji i 
procesu przetwórstwa

  Zwiększona ładowność podczas 
transportu

Państwa korzyści: 

SMART PACKAGING SOLUTIONS
OBECNIE JUŻ W POLSCE

We make it happen
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Szanowni Czytelnicy,

Podczas gdy bogaty zachód od wielu już lat koncentrował się na walce z global-
nym ociepleniem jako podstawowej zarazie ludzkości i na tym, kiedy i na jaka skalę 
ograniczyć spożycie mięsa dla ratowania ludzkości, nasz glob został zaatakowany 
przez epidemię koronawirusa. COVID-19 dodał się do listy problemów branży mię-
snej, na której to liście na drugim miejscu stał dotąd ASF (na pierwszym stopniu 
podium stoi zmieniający się klimat). W tej sytuacji przewidywanie, co stanie się na 
światowych rynkach mięsnych, jest szczególnie trudne. 

Chiny grają dużą rolę w piętrzeniu wielu problemów świata i wszyscy w branży za-
dajemy sobie pytanie, czy zdołają zapobiec drugiej fali wybuchu epidemii, czy zaab-
sorbują dostawy zachodniego mięsa, ograniczą spadek cen na świecie i zwalczą ASF.

Tymczasem Bruksela pod pretekstem ratowania klimatu Ziemi zmienia barwy na 
zielone i ogłasza, że wprowadzi Zielony Ład, aby zapewnić, że wszystkie polityki eu-
ropejskie będą ukierunkowane na cel neutralności klimatycznej.

Wielkie plany na odległą przyszłość słusznie budzą sceptycyzm środowisk związa-
nych z rolnictwem, hodowlą zwierząt i przetwórstwem mięsa, szczególnie, że nega-
tywny wpływ człowieka, w tym hodowli zwierząt na zmiany klimatu nie jest, delikatnie 
mówiąc, aż tak oczywisty, a jeszcze mniej dowodliwy jest negatywny wpływ ocieple-
nia klimatu na nasze życie. Jeżeli jest tak mało rozstrzygających dowodów na winę 
CO2, krów i paliw kopalnych, to po co się spieszyć z radykalnymi programami, w tym 
atakami na mięso? Tym bardziej, że podobno klimat zaczyna się ochładzać, z czego 
jednak mimo wszystko trudno się cieszyć, bo globalne ochłodzenie ograniczy areał 
pod uprawy i hodowle. I ostatnie: Agenda 2030 ONZ i Porozumienie Paryskie wyzna-
czyły sobie 169 celów w planie działań dla ratowania globu. STO SZEŚĆDZIESIĄT 
DZIEWIĘĆ?

O tych sprawach w czerwcowym numerze kwartalnika Polskie Mięso

Tomasz Mocarski

0D REDAKCJI
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NAJLEPSZY BRYTYJSKI ADWOKAT TWIERDZI, ŻE 
JEDZENIE MIĘSA MOŻE STAĆ SIĘ NIELEGALNE

„Czas, aby nowa ustawa o ekobójstwie poszła w parze z ludo-
bójstwem i innymi przestępstwami przeciwko ludzkości”, mówi 
Michael Mansfield, QC

Jak powiedział jeden z najlepszych brytyjskich adwokatów, jedze-
nie mięsa może stać się nielegalne z powodu szkód, które wyrządza 
środowisku i planecie. Michael Mansfield, bo o nim mowa, uwa-
ża, że   rząd powinien wprowadzić surowsze przepisy prawne, aby 
działania, które niszczą świat przyrody były uznane za nielegalne – 
a w przyszłości może to nawet obejmować zakaz spożywania mięsa. 
„Istnieje wiele rzeczy, które kiedyś były powszechne, a obecnie są 
nielegalne, np. palenie papierosów w pomieszczeniach” – powie-
dział Mansfield. „Wiemy, że 3000 najlepszych firm na świecie jest 
odpowiedzialnych za szkody w środowisku o wartości ponad 1,5 
miliarda funtów, a produkcja mięsa i nabiału znajduje się wysoko 
na liście. Wiemy to od ONZ. „Myślę, że kiedy patrzymy na szko-
dy, jakie mięso wyrządza planecie, nie jest niedorzeczne myśleć, że 
pewnego dnia produkcja mięsa stanie się nielegalna” – powiedział.

Źródło: The Independent

PRZEWIDUJE SIĘ, ŻE ŚWIATOWA PRODUKCJA 
MIĘSA ZMNIEJSZY SIĘ W 2020 R.

FAO Prognozuje, że ogólna światowa produkcja mięsa spadnie 
o 1,7 procent w 2020 r. Według FAO, drugi rok z rzędu przewiduje 
się, że światowa produkcja mięsa wieprzowego zanotuje gwałtowny 
spadek, do 101 milionów ton w 2020 roku, czyli o 8,0 procent mniej 
niż w roku poprzednim. Znaczna część globalnego spadku byłaby 
spowodowana przez Chiny, ale także Wietnam, Filipiny i USA. 
W Chinach rozprzestrzenianie się ASF jest w dużej mierze opóź-
nione w stosunku do prognozowanego 20-procentowego spadku 
produkcji mięsa wieprzowego do 35 milionów ton, będącego kon-
tynuacją 21-procentowego odwrotu zanotowanego już w 2019 r. 
Rząd wprowadził szereg strategii ratujących sektor. Przedsiębior-
stwa hodowli świń przyjęły zaawansowane środki bezpieczeństwa 
biologicznego. Ogniska ASF są również przyczyną przewidywa-
nych spadków produkcji w Wietnamie i na Filipinach, podczas gdy 
przewiduje się, że mniejsze pogłowie świń spowoduje zmniejszenie 
produkcji na Ukrainie. W USA negatywne perspektywy produkcji 
są głównie związane z zakłóceniami rynku COVID-19. Natomiast 
przewiduje się umiarkowany wzrost produkcji w UE i Wielkiej 
Brytanii, Brazylii, Federacji Rosyjskiej, Meksyku i Kanadzie. W UE 
i Wielkiej Brytanii silny popyt na eksport, zwłaszcza do Chin, wspie-
ra rozwój tego sektora. W Brazylii stabilne koszty pasz i duża liczba 
stad trzody chlewnej utrzymują produkcję, podczas gdy w Federacji 
Rosyjskiej wzrost produkcji jest wspierany przez inwestycje na dużą 
skalę w nowe obiekty hodowlane i przetwórcze. Światowy eksport 
mięsa wieprzowego wyniesie 10,6 miliona ton w 2020 r., co sta-
nowi wzrost o 11,2 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem, 
głównie dzięki większemu spodziewanemu importowi przez Chi-
ny, a także spodziewanemu umiarkowanemu wzrostowi zakupów 
w Wietnamie, na Filipinach, w Chile i na Ukrainie. Oczekuje się, że 
w Chinach import mięsa wieprzowego wzrośnie o 1,2 miliona ton 
lub 42 procent w 2020 r., osiągając 4,1 miliona ton, co stanowi 40 

procent globalnej wielkości handlu wieprzowiną. Podobnie prze-
widuje się wzrost przywozu do Filipin i Wietnamu, głównie w celu 
zrekompensowania niedoborów produkcyjnych, spowodowanych 
chorobą ASF. Oczekuje się również, że ograniczone dostawy krajo-
we zwiększą import do Ukrainy. Z drugiej strony przewiduje się, że 
Republika Korei ograniczy zakupy mięsa wieprzowego z powodu 
spadku sprzedaży krajowych usług gastronomicznych.

Przewiduje się, że znaczna część światowego importu wieprzowiny 
w 2020 r. zostanie zaspokojona przez USA, UE i Wielką Brytanię, 
Brazylię, Kanadę, Meksyk i Chile. Pomimo przewidywanego nie-
wielkiego spadku produkcji, USA prawdopodobnie odnotują wzrost 
eksportu o 13 procent, przy czym większość zostanie skierowana do 
Chin, Meksyku, Japonii, Kanady, Republiki Korei i Australii. W UE 
i Wielkiej Brytanii zwiększona dostępność wynikała ze spadku kon-
sumpcji krajowego mięsa wieprzowego i wzrostu produkcji, co może 
prowadzić do większego eksportu, zwłaszcza do Chin, w następstwie 
nowo podpisanych umów między Chinami a kluczowymi dostawca-
mi z UE. Eksport brazylijskiego mięsa wieprzowego może również 
wzrosnąć z powodu zwiększonych dostaw do Chin, chociaż sprzedaż 
innym partnerom handlowym może spaść.

Źródło: FAO

PANDEMIA – ATAK NA GIGANTÓW MIĘSNYCH 

Giganci mięsni – w tym dostawcy marek takich jak McDonald’s 
– zostali zaatakowani przez inwestorów za ich niezdolność do za-
pobiegania w przyszłości pandemiom zoonotycznym. Według ba-
dań koalicji inwestorów z Farm Animal Risk and Return (Fairr), 
która ostrzega o trwałym wpływie Covid-19 na przemysł mięsny, 
ponad 70% firm zajmujących się hodowlą zwierząt jest narażonych 
na wysokie ryzyko zachorowania na choroby w przyszłości. Firmy 
zostały sklasyfikowane od wysokiego do niskiego ryzyka według 
zestawu siedmiu kryteriów, w tym bezpieczeństwa pracowników, 
bezpieczeństwa żywności, wylesiania i zarządzania różnorodnością 
biologiczną, dobrostanu zwierząt i zarządzania antybiotykami. 
Żadna firma nie należała do kategorii „niskiego ryzyka”. Jeremy 
Coller, założyciel Fairr, powiedział: „Rolnictwo w fabryce jest za-
równo podatne na pandemie, jak i winne ich tworzenia. Jest to cykl 
samozabezpieczenia, który niszczy wartość i ryzykuje życie ”. „Aby 
uniknąć następnej pandemii, przemysł mięsny musi stawić czoła 
niedbałym standardom bezpieczeństwa żywności i pracowników, 
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zwierząt zamkniętych i nadużywanych antybiotyków. Spowoduje 
to zakłócenie łańcucha dostaw, który już pęka z powodu podsta-
wowych ograniczeń gruntów, wody i emisji. ” Znane nazwiska 
w badaniu to brazylijskie JBS i indyjskie Venky’s – obaj to do-
stawcy dla McDonald’s. W Stanach Zjednoczonych zamknięcia 
zakładów mięsnych spowodowały, że międzynarodowa korporacja 
Tyson Foods ostrzegła w reklamie na Washington Post, że   „łańcuch 
żywnościowy pęka”, podczas gdy zwierzęta gospodarskie zostały 
wymienione przez Goldman Sachs obok ropy jako jeden z dwóch 
najbardziej niepewnych towarów dla inwestorów na następny rok. 
„Łańcuch żywnościowy przemysłu mięsnego rozpadał się na długo 
przed ogłoszeniem na ten temat reklamy w Washington Post. 

Źródło: euromat.com

PODATEK OD MIĘSA? 

W środę 5 lutego 2020 roku TAPP zorganizowało w Parlamencie 
Europejskim wydarzenie śniadaniowe w celu podniesienia świado-
mości na temat ich inicjatywy i osiągnięcia konsensusu, mającego 
na celu umocowanie pomysłu w strukturach UE. 

Oprócz ruchów i partii ekologicznych, koalicja może liczyć także 
na wsparcie dwóch międzynarodowych korporacji (Nestlé i Unile-
ver), Proveg International, University of Wageningen i Compassion 
in World Farming Europe (CIWF). Wydarzenie poprowadził Bas 
Eickhout z Holandii (poseł do Parlamentu Europejskiego) i wice-
przewodniczący „Zielonych”, a gospodarzem spotkania byli posło-
wie Mohammed Chahim i Sylwia Spurek – „Socjaldemokraci”. 

Więcej w środku

NOWE PRZEPISY DLA MAŁYCH UBOJNI 

W lutym weszły w życie przepisy umożliwiające otwieranie 
małych ubojni. Do tej pory rolnik, chcąc sprzedać mięso, musiał 
skorzystać z pośrednictwa dużych zakładów. Branża wskazywała 
na niedopracowanie zapisów nowego prawa oraz obawia się, że 
rzeźnie rolnicze mogą doprowadzić do rozwoju szarej strefy. Mi-
nister Ardanowski ocenił, że przepisy, które wchodzą w życie, są 
«krokiem milowym». Jak mówił, rolników przez lata skazywano na 
to, że byli tylko producentami surowca, m.in. żywca, i musieli go 
sprzedawać poprzez duże ubojnie i „niewiele im z tego zostawało”. 
Teraz rolnicy hodujący zwierzęta mogą uruchomić małe ubojnie. 
Lekarze weterynarii przygotowali specjalne instrukcje. To jest nic 
skomplikowanego, ubojnia ma być pomieszczeniem z dostępem do 
bieżącej wody, które można umyć. Są jeszcze potrzebne niewielkie 
pomieszczenia do przechowywania brudnych elementów poubo-
jowych – tłumaczył minister.

Źródło:PAP

BRUKSELA UZNAŁA REGIONALIZACJĘ UKRAINY

W lutym Unia Europejska, pod naciskiem Kijowa, zniosła cał-
kowity zakaz importu drobiu z Ukrainy. Komisja uznała zasadę re-
gionalizacji, tj. utrzymała wstrzymanie importu ukraińskiego mięsa 
jedynie z relatywnie niewielkiego obszaru wokół ognisk grypy.

Źródło: kipdip.org.pl

SYTUACJA NA RYNKU WOŁOWINY W CZERWCU

Jak podaje Biuro Analiz i Startegii KOWR, w pierwszym tygo-
dniu czerwca br. dostawcy za bydło rzeźne uzyskiwali przeciętnie 
6,08zł/kg wobec 6,09 zł/kg w poprzednim tygodniu. Cena tego 
żywca była o 5% wyższa niż na początku maja br., ale o 2% niższa 
niż przed rokiem. 

Z kolei w zakładach mięsnych w okresie 1–7.06.2020 r. kom-
pensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajów sprzedawano 
średnio po 12,41 zł/kg, o 1,5% taniej niż tydzień wcześniej oraz 
o 1% taniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tych ćwierci 
była o 2% niższa niż przed rokiem. Na rynku hurtowym w 25. 
tygodniu 2020 r. obserwujemy wzrost cen elementów wołowych.

Źródło: KOWR

W CZERWCU SINGAPUR OTWORZYŁ SIĘ NA 
KOLEJNE POLSKIE POWIATY

1 czerwca władze Singapuru zniosły restrykcje wprowadzone 
z uwagi na wystąpienie HPAI dla powiatów:

kolskiego i konińskiego w województwie wielkopolskim; gli-
wickiego w województwie śląskim; kędzierzyńsko-kozielskiego 
w województwie opolskim; sieradzkiego, łowickiego, łódzkiego 
wschodniego, poddębickiego, zgierskiego w województwie łódz-
kim; ostródzkiego w województwie warmińsko-mazurskim.
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Z tych powiatów można już eksportować do Singapuru drób, 
mięso drobiowe, produkty drobiowe i hodowlane ptaki ozdobne. 
Służby weterynaryjne Singapuru podjęły tę decyzję w oparciu o in-
formacje przekazane przez Głównego Lekarza Weterynarii.

9 czerwca właściwa służba Singapuru poinformowała, iż w opar-
ciu o informacje przekazane przez Głównego Lekarza Weterynarii, 
podjęła decyzję o zniesieniu restrykcji wprowadzonych z uwagi na 
wystąpienie HPAI dla kolejnych powiatów, tj. powiatu wrocław-
skiego w województwie dolnośląskim; powiatu łódzkiego w woje-
wództwie łódzkim.

Z ww. powiatów można eksportować do Singapuru drób, mięso 
drobiowe, produkty drobiowe i hodowlane ptaki ozdobne.

www.gov.pl

KOLEJNE OGNISKO ASF PRZY GRANICY 
Z BIAŁORUSIĄ

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu 3 ogni-
ska ASF w Polsce w 2020 roku, na podstawie wyników badań 
otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. 
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytu-
tu Badawczego w Puławach.

3 ognisko w 2020 r. stwierdzono 4 czerwca 2020 r. w gospo-
darstwie, w którym utrzymywano 70 świń, położonym w gminie 
Włodawa, w powiecie włodawskim, w województwie lubelskim, 
w odległości około 550 metrów od granicy z Białorusią. Gospodar-

stwo położone jest na obszarze obję-
tym ograniczeniami (obszar określony 
w części II załącznika do decyzji KE 
2014/709/UE). Na terenie gospodarstwa 
prowadzono hodowlę świń ras rzadkich 
(rasa Mangalica), utrzymywanych w sys-
temie otwartym.

W gospodarstwie, w którym wy-
znaczono ognisko ASF, wdrożone 
zostały procedury związane z li-
kwidacją choroby.

Źródło: GIW

BRYTYJSKI PRZEMYSŁ MIĘSNY WOŁA 
O WYKWALIFIKOWANYCH RZEŹNIKÓW 

BMPA wzywa rząd do pomocy w utrzymaniu funkcjonowania 
linii produkcyjnych poprzez dodanie „rzeźników” do listy zawodów 
związanych z niedoborem migrantów. Jeszcze przed kryzysem koro-
nawirusa brytyjskie firmy przetwórstwa mięsnego zmagały się z 10–
15 procentowym niedoborem wykwalifikowanych pracowników, 
ale obecnie wydaje się, że luka ta się powiększa. Z punktu widzenia 
British Meat Processors Association rząd musi działać szybko, aby 
przyciągnąć wykwalifikowanych migrantów do pokrycia luki, aby 
zapobiec znacznym zakłóceniom w łańcuchu dostaw. „Potrzebne są 
nawet dwa lata szkolenia, zanim nowy rekrut w branży przetwór-
stwa mięsnego będzie w stanie bezpiecznie i wydajnie pracować na 
odcinkach linii produkcyjnej. Brak ten można uzupełnić jedynie 
poprzez sprowadzenie wykwalifikowanych pracowników z zagra-
nicy. Jednak obecna lista zawodów związanych z niedoborem nie 
obejmuje potrzebnej kategorii pracowników, więc BMPA lobbu-
je, aby rząd dodał „rzeźnika” do tej listy. „Kategoria rzeźnika jest 
szersza, niż można sobie wyobrazić, i faktycznie obejmuje każdy 
rodzaj umiejętności, których nam brakuje. Obejmuje rzeźników, 
a także specjalistów od trybowania, rozbioru i przycinania, którzy 
przygotowują tusze do przechowywania, przetwarzania i sprzedaży. 
Brytyjski przemysł przetwórstwa mięsnego jest strategicznie waż-
nym ogniwem brytyjskiego łańcucha dostaw żywności i widzimy 
szansę na jego wzmocnienie, oferując możliwości kariery zarówno 
brytyjskim, jak i zagranicznym pracownikom. 

Źródło: euromeatnews.com

SPODZIEWANY JEST SPADEK EKSPORTU POLSKIEJ 
ŻYWNOŚCI

Eksport polskiej żywości może spaść w tym roku o około 8 proc.
Producentów może czekać najmocniejsze, od wejścia Polski do 

UE, załamanie eksportu żywności
Polska branża spożywcza posiada jednak wiele atutów, które po-

winny sprzyjać szybkiej odbudowie sprzedaży zagranicznej
Według MFW PKB ważony udziałami krajów w polskim eks-

porcie żywności obniży się o 7 proc. Środowisko międzynarodowe 
dla eksportu jest zatem bardzo niesprzyjające. Szacunki z raportu 
SpotData na zlecenie Santander Bank Polska: „Szok. I co dalej? 
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Ścieżki eksportu żywności z Polski w czasie recesji wywołanej epi-
demią COVID-19” wskazują, że w tym roku eksport żywności 
może spaść ogółem o 8 proc. – do 28,9 mld euro, z 31,4 mld euro 
odnotowanych w 2019 r. Dla polskich producentów to pierwszy 
tak mocny wstrząs od czasu wejścia kraju do Unii Europejskiej.

Prognozy MFW wskazują, że światowy PKB obniży się w tym 
roku o 3 proc. Ale już PKB ważony udziałami krajów w polskim 
eksporcie zmniejszy się o 6 proc. Natomiast PKB ważony udziałami 
krajów w polskim eksporcie żywności obniży się o 7 proc.

Rozkład ryzyka jest asymetryczny, co oznacza, że większe jest 
niebezpieczeństwo, że ostateczny wynik będzie gorszy od prognozy 
ekspertów niż szansa, że będzie lepszy. Wiele wskazuje na to, że 
naszych eksporterów żywności czeka najgorszy rok od czasu przy-
stąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. 

Polska branża spożywcza ma silne fundamenty oraz posiada wiele 
atutów, aby odbudowywać sprzedaż za granicę.

Od momentu wejścia do Unii Europejskiej eksport artykułów 
rolno-spożywczych z Polski wzrósł ponad pięciokrotnie (o 450 
proc.). Udział sektora żywności w całym polskim eksporcie zwięk-
szył się dzięki temu z 8,6 proc. do 13,3 proc. i jest znacznie wyższy 
niż średnia dla wszystkich krajów UE (10 proc.).

Dziś Polska jest 17. eksporterem żywności na świecie. Tempo 
ekspansji, obserwowane w ostatnich latach, wskazuje, że do 2030 r. 
Polska powinna wejść do grupy dziesięciu największych eksporte-
rów. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że kraj posiada w tej 
dziedzinie istotne przewagi konkurencyjne – dobre warunki, so-
lidne firmy, utarte szlaki handlowe, wciąż atrakcyjne koszty pracy. 
Sukces jest nadal możliwy, jeżeli tylko obecny kryzys nie zaburzy 
trwale handlu międzynarodowego.

Źródło: Santander

SYTUACJA NA RYNKU WIEPRZOWINY

Od połowy marca br. do 17.05.2020 r. na rynku krajowym 
utrzymywała się spadkowa tendencja cen skupu żywca wieprzo-
wego. Biuro Analiz i Strategii KOWR informuje, że w dniach 
11–17.05.2020 r. zakłady mięsne monitorowane w ramach Zin-
tegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW ku-
powały trzodę chlewną przeciętnie po 4,88 zł/kg, o 5,5% taniej niż 
w poprzednim tygodniu oraz o 19,5% taniej niż przed miesiącem. 
W odniesieniu do notowań sprzed roku cena tego żywca była 
o 16% niższa. Na dzień 27.05.2020 r. średnia cena żywca wyno-
siła 5,30 zł/kg*, co wskazuje na tendencję wzrostu cen. Spadki 
cen wieprzowiny odnotowano również w większości krajów UE. 

W drugim tygodniu maja br. średnia unijna cena świń rzeźnych 
klasy E wyniosła 158,38 EUR/100 kg i była o 4% niższa niż tydzień 
wcześniej, o 12,5% niższa niż przed miesiącem oraz o 8% niższa 
niż przed rokiem. Cena żywca wieprzowego tej klasy w Polsce wy-
rażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 140,47 
EUR/100 kg, o 11% niższym niż średnio w UE. W drugim tygo-
dniu maja br. półtusze wieprzowe sprzedawano średnio po 7,23 zł/
kg, o 7% taniej niż tydzień wcześniej i o 18% taniej niż przed mie-
siącem. Jednocześnie cena półtusz była o 15,5% niższa niż przed 
rokiem. Na dzień 28.05. 2020 r. odzwierciedlenie podwyżek żywca 
można dostrzec w rosnącej cenie póltusz, gdzie średnia cena na dzień 
27.05.2020 r. wyniosła 8,10 zł 

Źródło: KOWR

JAK COVID-19 WSTRZĄSA TRENDAMI 
KONSUMENCKIMI

Nowe badania przeprowadzone przez Mintel sugerują, że pande-
mia COVID-19 wpływa na to, które artykuły spożywcze przycią-
gają zainteresowanie konsumentów w Wielkiej Brytanii.

Firma zajmująca się badaniem rynku zidentyfikowała trzy sze-
rokie trendy w całym kraju: przejście w kierunku roślin, rosnące 
zainteresowanie „leczniczą” żywnością oraz większy popyt na pro-
dukty o długiej żywotności. Pandemia sprawia, że   dieta wegańska 
jest bardziej atrakcyjna

Wybuchu COVID-19 nie można interpretować jako silnej kam-
panii marketingowej dla przemysłu mięsnego. Uważa się, że nowy 
koronawirus nie tylko zaraził ludzi przez mokry rynek w Wuhan 
w Chinach, ale od tego czasu epidemia znacząco wpłynęła na pro-
dukcję mięsa na całym świecie w miejscach, w których walczy się 
z pandemią. Na przykład w Stanach Zjednoczonych zakłady pako-
wania mięsa mają obecnie 95% średniej pojemności w porównaniu 
do 2019 r. Podczas gdy badania Mintela nie obejmowały stosunku 
konsumentów do mięsa podczas epidemii wirusa, odkrycia firmy 
sugerują rosnący trend w kierunku roślin.

W rzeczywistości jedna czwarta młodych brytyjskich pokoleń mi-
litarnych (w wieku 21-30 lat) twierdzi, że pandemia COVID-19 
sprawiła, że   dieta wegańska jest bardziej atrakcyjna.

Według badań atrakcyjność roślinna może wykraczać poza tę gru-
pę demograficzną. Ustalenia ujawniły, że dieta wegańska okazuje 
się być bardziej atrakcyjna dla ponad jednego na dziesięciu (12%) 
wszystkich Brytyjczyków, rosnąc do prawie jednej czwartej (22%) 
londyńczyków od początku pandemii. Dla Alexa Becketta, zastępcy 
dyrektora Mintel Food & Drink, przejście na karmę roślinną budzi 
coraz większe obawy o środowisko, zdrowie i dobrostan zwierząt. 
„Ludzie chcą teraz, aby świat zmienił się na lepsze i szukają spo-
sobów na okazywanie współczucia. Dla konsumentów walczących 
o to, jak zrobić pozytywną różnicę, odcięcie białka zwierzęcego 
może być postrzegane jako sposób na poradzenie sobie z kryzysem 
klimatycznym, okazywanie współczucia dla przyrody i zwiększenie 
własnego spożycia składników odżywczych ” – powiedział. „Jeszcze 
przed wprowadzeniem COVID-19 obserwowaliśmy rosnące zainte-
resowanie żywnością i napojami roślinnymi na rynkach światowych. 
Możliwe, że pandemia przyspiesza ten trend. Na przykład w Chi-
nach obserwujemy gwałtowny wzrost sprzedaży nowych produktów 
mięsnych w KFC i Pizza Hut ”. Źródło: www.mintel.com
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TM: Jak opisałby pan swoją obecną pozy-
cję wobec zagrożeń środowiska? 

Patrick Moore: uważam, że większość 
poważnych problemów środowiskowych 
została na Zachodzie odpowiednio rozwią-
zana i szybko zaadoptowana w Chinach 
i Indiach. W Azji Południowej i Afryce 
występują problemy związane z zanie-
czyszczeniem powietrza, zwłaszcza odpa-
dami utylizowanymi w rzekach. Praw-
dziwy problem polega dzisiaj na tym, że 
ruch ekologiczny uzyskał za dużo władzy 
politycznej i funduszy, a następnie został 
agendą lewicy politycznej, która postrzega-
ła go jako narzędzie walki z kapitalizmem 
i przemysłem. Teraz większość ich kampanii 
jest pełna dezinformacji i koncentruje się 
na sensacjach i sianiu strachu. Chcą, aby 
ludzie czuli się winni, wstydzili się swojego 
codziennego życia i wysyłali im pieniądze 

w ramach pokuty, trochę jak w Kościele. 
(Eseistka klimatyczna Mary Heglar napi-
sała niedawno: Kiedy ludzie przychodzą 
do mnie i wyznają swoje zielone grzechy, 
jak gdybym był eko-zakonnicą, chcę im 
powiedzieć, że ponoszą winę za zbrodnie 
przemysłu naftowego i gazowego(…) chcą 
rozgrzeszenia” ). 

Kwestia zmian klimatu jest całkowicie 
zafałszowana i nie ma solidnych podstaw 
w nauce ani w historii Ziemi. Piszę teraz 
książkę zatytułowaną „Fake Invisible Cata-

strophes and Threats of Doom” (Fałszywe 
niewidzialne katastrofy i zagrożenia zagła-
dy). Jeśli się nad tym zastanowić, prawie 
wszystkie przerażające historie opierają się 
na tematach, które są albo niewidoczne, 
albo tak odległe, że przeciętny człowiek nie 
może ich bezpośrednio obserwować i wery-
fikować. CO2 jest niewidoczny, promienio-
wanie jest niewidoczne, rzekomo szkodliwe 
dla zdrowia GMO jest nie do zobaczenia czy 
wyczucia. Więcej, rafy koralowe znajdują 
się pod wodą, więc są niewidoczne. To samo 
dotyczy niedźwiedzi polarnych w Arkty-
ce – przeciętny człowiek nie jest w stanie 
zweryfikować prawdziwości twierdzeń do-
tyczących tych zagrożeń. Z drugiej strony 
są aktywiści, media, politycy i naukowcy, 
którzy są zainteresowani promowaniem 
katastrofy, żeby się rozwijać, także – albo 
głównie – finansowo. 

Patrick Moore  
– zdradzony przez Greenpeace przyjaciel CO2

Wobec faktu, że ruchy środowiskowe chętnie obarczają branżę mięsną i hodowlę zwierząt gospo-
darskich współodpowiedzialnością za globalne ocieplenie, warto prześledzić sposób rozumowa-
nia światowego autorytetu w dziedzinie ochrony środowiska, który krytykuje ruch środowiskowy 
za coś, co uważa za dezinformację. Który twierdzi, że ruch ekologiczny „porzucił naukę i logikę na 
rzecz emocji i sensacji”.

Dr Patrick Moore, bo o nim mowa, jest znanym na całym świecie ekologiem. Zaczynał karierę 
międzynarodową jako współzałożyciel i lider ruchu Greenpeace, z którego odszedł po tym, 
kiedy - jak powiada - agenda polityczna i finansowa wzięła górę nad środowiskową. Nadal 

koncentruje się na wysiłkach mających na celu znalezienie rozwiązań pro-
blemów środowiska naturalnego. Patrick Moore odmówił uznania 

konsensusu społeczności naukowej w sprawie zmian klimatu, 
twierdząc, że wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze 

ziemskiej jest korzystny dla przyrody, że nie ma dowodów na 
to, jakoby antropogeniczne emisje dwutlenku węgla były 
odpowiedzialne za globalne ocieplenie i że nawet gdyby 
to była prawda, wzrost temperatury jest korzystny dla życia 
na Ziemi. Jest znakomitym pisarzem i fotografem. Dr Mo-

ore głęboko wierzy w wielostronne, oparte na konsensusie 
podejście do rozwiązywania konfliktów dotyczących kwestii 

środowiskowych, społecznych i gospodarczych.

Kiedy ludzie przychodzą do mnie 
i wyznają swoje zielone grzechy, jak 
gdybym był eko-zakonnicą, chcę im po-
wiedzieć, że ponoszą winę za zbrodnie 
przemysłu naftowego i gazowego(...)
chcą rozgrzeszenia"
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Ogólna tendencja w handlu zagranicznym mięsem 
i jego produktami

Rok 2019 nie był łatwy dla branży mięsnej w Polsce. Rynek mięsa wieprzowego nadal 
borykał się z wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF), który w 2019 roku rozprzestrze-
niał się na terenie trzech województw środkowo-wschodniej Polski (podlaskie, lubelskie, 
mazowieckie i warmińsko-mazurskie), jednak z mniejszym natężeniem niż rok wcześniej. 
Od 2014 roku (tj. od stwierdzenia pierwszych przypadków ASF u świń w Polsce) do 
końca 2019 roku potwierdzono 261 ognisk tej choroby u świń, z czego 48 stwierdzono 
w 2019 roku (109 w 2018 roku). W związku z powyższym wiele krajów Europy wschod-
niej i azjatyckich2 kontynuuje zakaz zakupów w Polsce mięsa wieprzowego. Ponadto nadal 
obowiązuje embargo rosyjskie na mięso i przetwory mięsne (przedłużone do końca 2020 
roku). Z kolei dla przetwórców wołowiny problemem w 2019 roku był niższy popyt eks-
portowy, co jest bardzo istotne, biorąc pod uwagę wysoki udział eksportu w przychodach 
tego podsektora. Pozytywnie za to przedstawiał się handel zagraniczny drobiem. Wysoka 
dynamiki wzrostu eksportu polskiego drobiu jest efektem między innymi wysokiej efek-
tywności kosztowej, polscy producenci drobiu wciąż osiągają najniższy koszt produkcji 
wśród największych producentów tego mięsa w Unii Europejskiej.

Polski handel zagraniczny 
produktami mięsnymi1  

w 2019 roku

Wyszczegól-
nienie

(w tys. ton)
(w wadze produktu, żywiec w ekw. mięsa)

(w mln euro)

2017 2018 2019* I-VI 
2019

I-VI P 
2020 2017 2018 2019* I-VI 

2019
I-VI P 
2020

Wieprzowina

Eksport 880,9 920,6 846,8 451,0 453,0 1865,6 1754,9 1722,2 862,8 898,0

Import 924,7 991,1 864,4 448,3 455,4 2077,4 1943,2 2080,2 994,4 1012,0

Saldo -43,8 -70,5 -17,6 2,7 -2,4 -211,8 -188,3 -358,0 -131,6 -114,0
Wołowina
Eksport 467,8 459,6 446,4 218,2 220,4 1580,4 1673,2 1595,7 782,8 798,0

Import 55,6 57,7 51,0 25,7 26,2 183,0 200,1 178,0 93,2 93,4

Saldo 412,2 401,9 395,4 192,5 194,2 1397,4 1473,1 1417,7 689,6 704,6
Drób
Eksport 1279,7 1472,9 1620,1 811,1 843,5 2331,0 2809,3 3091,0 1512,7 1654,0

Import 148,6 166,3 183,3 93,6 94,7 274,2 318,2 327,1 170,8 172,0

Saldo 1131,1 1306,6 1436,8 717,5 748,8 2056,8 2491,1 2763,9 1341,9 1482,0
Mięso ogółem
Eksport 2628,4 2853,1 2913,3 1480,3 1516,9 5777 6237,4 6408,9 3158,3 3350

Import 1128,9 1215,1 1098,7 567,6 576,3 2534,6 2461,5 2585,3 1258,4 1277,4

Saldo 1499,5 1638 1814,6 912,7 940,6 3242,4 3775,9 3823,6 1899,9 2072,6

Tabela 1. Handel zagraniczny produktami mięsnymi   

*-dane wstępne  P - prognoza 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych Ministerstwa Finansów (MF)

Gdyby mógłby Pan wskazać najważniej-
sze kwestie związane ze środowiskiem 
globalnym, co by to było? 

Jednym z problemów jest usuwanie 
odpadów. Wiele krajów tworzy ogromne 
wysypiska śmieci, a wiele innych wyrzuca 
dużo odpadów spożywczych i plastiku do 
rzek lub morza. Metale łatwo poddają się 
recyklingowi i warto to robić biznesowo, 
szkło także łatwo poddaje się recyklingowi. 
Prawdziwym problemem są odpady palne, 
głównie drewno, papier i tworzywa sztucz-
ne, które nie nadają się do ponownego uży-
cia lub recyklingu. Europa i Japonia w dużej 
mierze rozwiązały ten problem, budując 
elektrownie oparte na tych odpadach w celu 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. 
Powinno to zostać powszechnie przyjęte. 
Zakończyłoby to problem odpadów z two-
rzyw sztucznych. Wojna z plastikiem jest 
po prostu wojną zastępczą przeciwko pa-
liwom kopalnym. Mój kraj, Kanada, ma 
zamiar ogłosić, że plastik jest toksyczny, 
aby zakazać jego używania. Gdyby nato-
miast zostały spalone na wyprodukowanie 
energii, nie byłyby dłużej traktowane jako 
jednorazowe. Przy okazji wskażę, że pan-
demia koronawirusa udowadnia nam, że 
jednorazówki z plastiku są bardzo przydat-
ne w walce z zakażeniami i infekcją. Czas 
odmitologizować plastik. 

Jakie są najczęstsze reakcje na pana wy-
stąpienia i działania publiczne? Z pana 
poglądami…

Tam, gdzie występuję, jestem bardzo do-
brze przyjmowany i często dostaję owacje 
na stojąco. Moimi jedynymi przeciwni-
kami są skrajnie lewicowi fanatycy, którzy 
nie wierzą w wolność słowa i chcą zmusić 
wszystkich do przyjęcia swoich kultowych 
przekonań. Twierdze zawsze przy okazji, że 
polityka tożsamościowa jest także wrogiem 
wolności i inteligentnego dyskursu. Od-
powiadam, że biały też jest kolorem, więc 
wszyscy jesteśmy ludźmi kolorowymi. 

Wielu naukowców zostało wydalonych 
z uniwersytetów za głoszenie scepty-
cyzmu w sprawie globalnego ocieple-
nia. Znane są przypadki, kiedy ci tzw. 
denialiści klimatyczni padają ofiarami 
ostracyzmu zawodowego. Zna pan takie 
przypadki?

Bez wątpienia tych osób jest bez liku, 
całe rzesze młodych naukowców, którzy 
nie rozwinęli swoich karier, bo nie chcie-
li brać udziału w kampanii głównego ➥ ➥
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nurtu naukowego, podam tylko trzy 
przykłady wybitnych naukowców. Dr. Ju-
dith Curry przeszła na emeryturę w 2017 r. 
ze stanowiska profesora w School of Earth 
and Atmospheric Sciences w Georgia Insti-
tute of Technology w wieku 63 lat. Jutith 
jest jednym z najbardziej głośnych kryty-
ków nauki o klimacie. Opuszcza akademię, 
żeby nie brać udziału w tym, co nazywa 
trującym charakterem dyskusji naukowej 
wokół globalnego ocieplenia spowodowa-
nego przez człowieka. Obecnie prowadzi 
bloga, na którym od czasu do czasu drwi 
z „alarmistów klimatycznych”, którzy 
twierdzą, że czas ludzkości już prawie się 
kończy, chyba że całkowicie zrezygnuje-
my z paliw kopalnych. Na swoim blogu 
i Twitterze skrytykowała także niektórych 
naukowców, w tym klimatologa z Uniwer-
sytetu Stanowego Pensylwanii, Michaela 
Manna i historyk klimatu Uniwersytetu 
Harvarda, Naomi Oreskes, którzy stali się 
wiodącymi głosami w działaniach na rzecz 
klimatu. Zeznała przed Kongresem USA, 
że   przepisy środowiskowe i ograniczenie 
zużycia paliw kopalnych będą nieskutecz-
ne. Inny przykład to nieżyjący już wybit-
ny Robert Carter, któremu w 2013 roku 
Uniwersytet Jamesa Cooka nie przedłużył 
adiunktury. Dr Robert Carter doradzał 
conajmniej dziesięciu sceptycznym orga-
nizacjom klimatycznym i „think tankom” 
z Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA i Au-
stralii. Carter był paleontologiem, straty-
grafem, geologiem morskim i naukowcem 
zajmującym się środowiskiem, z ponad 
30-letnim doświadczeniem zawodowym. 

Uzyskał stopnie naukowe na University 
of Otago (Nowa Zelandia) i University 
of Cambridge (Anglia). Zajmował sta-
nowiska akademickie na University of 
Otago (Dunedin), James Cook Univer-
sity (Townsville), gdzie był profesorem. 
Dr Carter odrzuca sprawczą rolę spalania 
paliw kopalnych w zmianie klimatu, która 
to teoria jest sprzeczna z około 97% ba-
dań, dotyczących zmian klimatu w każdej 
większej akademii naukowej na świecie. 
Poglądy tego naukowca były niewygodne 
dla Uniwersytetu J.Cooka z powodu oży-
wionej debaty, jaką wywoływał, otwartości 

na prawdę naukową, aby wesprzeć teorie, 
które przyciągają w tych latach granty. 

I trzeci przykład – Peter Ridd, fizyk mor-
ski, który był profesorem Uniwersytecie 
Jamesa Cooka i został zwolniony w maju 
2018 r. Peter Ridd odważył się zakwestio-
nować twierdzenie, jakoby Wielkiej Rafie 
Koralowej groziła nieuchronna katastrofa, 
spowodowana zmianami klimatu. Uniwer-
sytet próbował usunąć wszelkie ślady, ko-
jarzące uczelnię z profesorem, całkowicie 
wymazać go ze swojej strony internetowej. 
Ale fakty nie przestają istnieć wraz z usunię-
ciem ich ze strony internetowej. Uniwersy-
tet nigdy nie zakwestionował prawdziwości 
twierdzeń Petera Ridda na temat jakości 
większości teorii rafowych, które pochła-
niają miliardy dolarów. 

Wraz z ekspansją koronawirusa poja-
wiały się głosy, że handel limitami CO2, 
a więc i postanowienia Porozumienia 
Paryskiego, powinien zostać zawieszo-
ny, aby pomóc rządom przezwyciężyć 
kryzys. Polska znajduje się na liście kra-
jów, dla których cele klimetyczne 2050 są 
poważnym obciążeniem. Jakie jest pana 
stanowisko w tej kwestii?

PM: Powinniśmy pozbyć się wszelkich 
uprzedzeń wobec CO2, ponieważ jest on 
podstawą i źródłem wszelkiego życia – po-
winniśmy wręcz celebrować dwutlenek wę-
gla. Wielka ironia polega na tym, że podczas 
ostatnich kilku maksimów plejstoceńskiej 
epoki lodowcowej, w której żyjemy, stężenie 

➥

Po raz pierwszy podpływam pontonem do rosyjskiej floty wielorybniczej. 

Załoga pierwszej kampanii przeciwko amerykańskim testom bombowym H-Bomb na Ala-
sce żeglująca z Vancouver w Kanadzie na Wyspy Aleuckie we wrześniu 1971 roku. Patrick 
Moore pod literą „P”Lipiec 1975 roku u wybrzeży Kalifornii.
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Wyniki handlu zagranicznego mięsem i produktami mięsnymi w 2019 roku – mimo 
wielu ograniczeń – przedstawiają się dość dobrze. Odnotowano ponad 3% wzrost war-
tości obrotów handlowych produktami mięsnymi. Wpływy z eksportu tych produktów 
wzrosły o blisko 3% do ponad 6,4 mld euro, zaś wydatki na import zwiększyły się o 5% 
do 2,6 mld euro. Tym samym nadwyżka eksportu nad importem wzrosła do ponad 3,8 
mld euro (tab. 1). 

W I półroczu 2020 roku utrzyma się umiarkowana tendencja wzrostowa w handlu zagra-
nicznym produktami mięsnymi. Eksport mięsa i produktów mięsnych może wzrosnąć do 
1,5 mln ton, tj. o ok. 2,5%, przy 6% wzroście wpływów ze sprzedaży, które mogą wynieść 
ok. 3,3 mld euro. Import prawdopodobnie będzie na poziomie analogicznego okresu roku 
poprzedniego i wyniesie ok. 570 tys. ton, przy zbliżonych do ubiegłorocznych wydatkach, 
na poziomie ok. 1,2 mld euro. Saldo wymiany handlowej produktami mięsnymi w I pół-
roczu 2020 roku wzrośnie do ok. 2,0 mld euro, tj. o ok. 9% (tab. 1).

W strukturze towarowej eksportu mięsa i produktów mięsnych (wolumen) w 2019 roku 
przeważał drób (56%), wieprzowina (29%), a nieco mniejszy udział stanowiła wołowina 
(15%). W imporcie od lat dominuje wieprzowina. W 2019 roku blisko 79% importu 
produktów mięsnych stanowiła wieprzowina, drób – 17%, a wołowina – 4%. Głównym 
partnerem handlowym Polski w handlu mięsem i jego produktami nadal pozostają kraje 
UE-28, których udział w 2019 roku w eksporcie wyniósł: wieprzowiny ok. 73%, wołowiny – 
82%, drobiu – 75%, zaś w imporcie wieprzowiny i wołowiny prawie 100%, zaś drobiu 86%. 

Wyszczególnienie

(w tys. ton)
(w wadze produktu, żywiec w ekw. mięsa)

(w mln euro)

2017 2018 2019* I-VI 
2019

I-VI P 
2020 2017 2018 2019* I-VI 

2019
I-VI P 
2020

EKSPORT ogółem 
w tym: 

880,9 920,6 846,8 451,0 453,0 1865,6 1754,9 1722,2 862,8 898,0

trzoda chlewna w 
ekw. mięsa

7,8 7,9 6,6 3,0 3,0 15,0 13,8 12,2 4,8 5,0

mięso wieprzowe 484,5 509,1 445,0 249,4 250,0 974,8 874,7 851,2 434,8 460,0
podroby 91,1 96,5 99,0 49,7 50,0 90,7 75,5 63,2 30,1 32,0
kiełbasy 108,7 109,4 108,5 53,4 54,0 302,6 314,3 329,1 160,3 167,0
konserwy (łącznie 
z szynkami i 
łopatkami)

102,2 101,9 94,6 48,5 47,0 359,5 349,6 343,5 169,2 170,0

mięso wieprzowe 
wędzone, solone

32,0 33,2 24,3 12,8 14,0 90,3 95,5 72,9 38,6 38,0

tłuszcze wieprzowe 54,6 62,6 68,8 34,2 35,0 32,7 31,5 50,1 25,0 26,0
IMPORT ogółem 
w tym: 

924,7 991,1 864,4 448,3 455,4 2077,4 1943,2 2080,2 994,4 1012,0

trzoda chlewna w 
ekw. mięsa

176,2 189,8 164,7 83,4 85,8 510,6 427,2 494,2 231,3 245,0

mięso wieprzowe 717,1 766,0 662,5 347,7 350,0 1482,6 1423,4 1465,7 707,2 710,0
podroby 6,5 7,4 7,1 2,8 3,0 4,4 5,8 7,6 3,3 4,0
kiełbasy 4,9 4,8 5,8 2,9 3,0 22,7 23,4 28,8 13,6 15,0
konserwy (łącznie 
z szynkami i 
łopatkami)

7,6 8,5 10,9 4,7 7,0 29,0 32,0 47,1 21,8 23,0

mięso wieprzowe 
wędzone, solone

2,9 3,6 4,0 2,0 1,8 20,7 24,6 30,0 14,2 12,0

tłuszcze wieprzowe 9,5 11,0 9,4 4,8 4,8 7,4 6,8 6,8 3,0 3,0
SALDO -43,8 -70,5 -17,6 2,7 -2,4 -211,8 -188,3 -358,0 -131,6 -114,0

Tabela 2. Handel zagraniczny wieprzowiną

*-dane wstępne  P – prognoza 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych Ministerstwa Finansów (MF)

CO2 spadło do najniższego poziomu w hi-
storii życia na Ziemi, to jest do 180 ppm, 
tylko 30 ppm powyżej stężenia, które zwia-
stuje śmierć roślin. Zwiększone emisje CO2 
w ostatnich epokach, także te generowane 
przez człowieka, przywróciły równowagę 
w globalnym obiegu węgla po 500 milio-
nach lat spadku, zwłaszcza w ciągu ostat-
nich 150 milionów lat. Zwrócę uwagę na 
fakt, że komercyjni producenci szklarniowi 
kupują CO2 lub kierują spaliny z grzejni-
ków gazowych lub palonych drewnem do 
szklarni, aby podwoić lub potroić poziom 
do 800 i 1200 ppm. Daje to wzrost produk-
cji o 20–60%. Ten niezwykle pozytywny 
aspekt emisji CO2 należy skonfrontować 
z fałszywą hipotezą, że emisje CO2 spo-
wodują katastrofalne ocieplenie klimatu 
w nadchodzących latach. Jednostronne 
polityczne traktowanie CO2 jako zanie-
czyszczenia, które należy radykalnie zredu-
kować, musi zostać skorygowane w świetle 
niepodważalnych dowodów naukowych na 
to, że jest on niezbędny do życia na Ziemi. 
Alarmiści klimatyczni twierdzą, że jest zbyt 
gorąco, a CO2 jest zbyt wysoki, ale w rzeczy-
wistości historycznej jest odwrotnie. Dane 
naukowe na temat globalnej temperatury 
i stężenia CO2 w atmosferze w ciągu ostat-
nich 600 milionów lat pokazują, że zarówno 
temperatura, jak i CO2 są dziś niższe niż 
w większości trwania współczesnego życia 
na Ziemi od okresu kambryjskiego. Należy 
również zauważyć, że CO2 i temperatura nie 
są silnie skorelowane, dlatego nie wskazuje 
to na związek przyczynowy między dwoma 
parametrami. 

Czy zgodzi się pan, że Zielony Ład, dys-
kutowany obecnie na forum Parlamen-
tu Europejskiego, który ma zmusić nas 
do osiągnięcia neutralności klimatycz-
nej do 2050 roku, opiera się często na 
półprawdach? 

 Oceniam, a zgadza się ze mną większość 
realistów klimatycznych, że Green Deal 
to pakt samobójczy, który przyniesie ma-
sowy głód, morderstwa i globalne znisz-
czenie środowiska. Jeśli paliwa kopalne, 
które zapewniają 85% energii niezbędnej 
do utrzymania naszej cywilizacji przy ży-
ciu, zostaną zakazane, wówczas upadnie 
rolnictwo, a ludzie w dużych miastach za-
czną głodować. Maszyny rolnicze i inne 
ciężkie maszyny dla górnictwa, leśnictwa 
i transportu towarów nie mogą działać 
na bateriach. Słowem, pierwsze będzie 
śmiertelne zagrożenie, a następnie na- ➥ ➥

➥
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leży się spodziewać, że każde drzewo 
na świecie zostanie ścięte, żeby go zużyć do 
wyprodukowania ciepła i energii. Prawda 
jest też taka, że co najmniej 50% paliw 
kopalnych można zastąpić energią jądro-
wą. Energia jądrowa mogłaby zapewnić 
prawie całą energię elektryczną i zastąpić 
węgiel i gaz. Elektryczność jądrowa może 
ogrzewać i chłodzić każdy budynek na 
Ziemi. To około 35% całkowitego zu-
życia energii. Energia jądrowa może być 
stosowana do napędzania wszystkich du-
żych statków i pociągów. Fakt, że alarmiści 
odrzucają energię jądrową, gdy jednocze-
śnie mówią, że musimy zmniejszyć ilość 
paliw kopalnych, przekonuje mnie, że nie 
tylko mylą się w sprawie CO2, ale są też 
idiotami. Powszechnie wiadomo, że ener-
gia jądrowa jest najbezpieczniejszą tech-
nologią pod względem strat na jednostkę 
wytworzonej mocy. Pytam więc, co jest 
nie tak z myśleniem tych ludzi?

Hodowla zwierząt rzeźnych i konsump-
cja mięsa stały się celem ataków działa-
czy środowiskowych, którzy domagają 
się ograniczenia produkcji zwierzęcej 
i spożycia mięsa. Jak ocenia pan ocenia 
ich działania? 

To nie jest poważne podejście, bo hodow-
la zwierząt nie ma znaczenia dla emisji CO2 
i należałoby to zignorować, gdyby wpro-
wadzenie w życie tych szaleńczych idei nie 
rodziło zagrożenia katastrofą żywnościową. 
Ludzie powinni mieć swobodę jedzenia 
tego, co chcą, a żeby tak było produkcję 
zwierzęcą trzeba zostawić tam, gdzie jest. 
Z mojego punktu widzenia, jako biologa 

i ekologa, większym problemem jest to, że 
Chińczycy i Azjaci w ogóle nie stosują do-
brych standardów sanitarnych w hodowli 
zwierząt. Powszechne jest tam utrzymywa-
nie różnych gatunków na wspólnych prze-
strzeniach. Dlatego tak wiele wirusów, jak 
ptasia grypa i świńska grypa etc. pochodzi 
z Chin. 
Zróbmy teraz ćwiczenie praktyczne, któ-
re pomoże nam zrozumieć skalę niedo-
powiedzień z którymi mamy do czynie-
nia w głównym nurcie nauki o klimacie 
i środowisku. Media, które cieszą się 
dużą wiarygodnością bezceremonialnie 
alarmują nas o zbliżających się katastro-
fach i zagrożeniach zmieniającym się kli-
matem. W 2019 roku napisał Pan artykuł, 
w którym opisał te manipulacje pod tu-
łem „Osiem Fałszywych, Niewidzialnych 
Katastrof i Zagrożeń Zagładą”.

Tak, to prawda, możemy to zacytować 
tutaj w sporym zakresie, jeżeli mamy na to 
miejsce.

Znajdziemy...
Być może dostarczy to kolegom z bran-

ży przetwórczej i hodowlanej więcej wia-
ry w siebie, kiedy będą budowali przekaz 
w obronie swoich racji. Otóż jakiś czas 
temu przyszło mi do głowy, że większość 
domniemanych zagrożeń środowiskowych 
i katastrof jest niewidoczna lub bardzo od-
legła, przez co przeciętna osoba praktycznie 
nie może ich zweryfikować na podstawie 
obserwacji. Obserwacje, wraz z ich po-
wtórzeniami, stanowią przecież podstawę 
metody naukowej. Widzieć to wierzyć, 
a powtarzanie tego samego rezultatu w po-

dobnych okolicznościach wzmacnia wiarę. 
Czy to możliwe, że grupy aktywistów i me-
dia przytaczają domniemane groźby i kata-
strofy, które są niewidoczne, bardzo odle-
głe lub jedno i drugie, ponieważ wiedzą, że 
większość ludzi nie może ich zweryfikować 
osobiście, a zatem muszą polegać na akty-
wistach, mediach i innych osobach trzecich, 
żeby dowiedzieć się prawdy? 
Wymyślają te historie? 

Na zakończenie tego eseju czytelnik może 
osądzić. Oto lista niektórych z rzekomych 
niewidzialnych katastrof i gróźb zagłady.

„Rafy koralowe na całym świecie umierają”

To tylko jedna z wielu rzekomych ka-
tastrof, o którą obwinia się emisję CO2 
i spowodowane przez człowieka zmiany 
klimatu. W kwietniu 2016 r. w większo-
ści głównych mediów pojawiła się historia 
sugerująca, że   93% Wielkiej Rafy Koralo-
wej, największej na świecie, jest „martwa”, 
„prawie martwa” lub „umierająca”. Jedyny-
mi danymi przedstawionymi dla poparcia 
tego twierdzenia był raport, że 93% rafy 
w części północnej miało „trochę bielenia”. 
„Trochę” mogło równie dobrze oznaczać 
tylko 1%. A bielenie nie oznacza martwe 
ani nawet umierające. Jest to normalne 
zjawisko w okresach wysokiej tempera-
tury, a korale zwykle wracają do zdrowia. 
Oczywiście, jak w przypadku wszystkich 
gatunków, niektóre umierają, a inne rodzą 
się w dowolnym momencie.

Rok później, w kwietniu 2017 r., Natio-
nal Geographic opublikował artykuł pod 
nagłówkiem „Wielka Rafa Koralowa jest 
teraz umierająca”. Było to również szeroko 
opisywane w mediach, pozostawiając glo-
balną opinię publiczną pod wrażeniem, że 
Wielka Rafa Koralowa z pewnością umrze 
całkowicie. 

Zaledwie 18 miesięcy później, we wrze-
śniu 2018 r., sekcja „nauka i technika” 
Newsweeka ogłosiła pod tytułem „Wielka 
Rafa Koralowa zdecydowanie żyje: eksperci 

➥

Płynę pontonem przed statkiem z harpunem, aby chronić uciekające wieloryby. 1975
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Handel zagraniczny wieprzowiną

W 2019 roku sektor wieprzowiny (żywiec, mięso i podroby, przetwory i tłuszcze), z po-
wodu ograniczeń w handlu związanych z ASF i przedłużającym się embargiem rosyjskim, 
odnotował spadek obrotów handlowych. Eksport zmniejszył o 8% do blisko 847 tys. ton 
w wadze produktu (żywiec w ekw. mięsa), przy prawie 2% spadku wpływów ze sprzeda-
ży – 1,72 mld euro. Import zmniejszył się o prawie 13% do 864 tys. ton, a wartościowo 
wzrósł o 7% do 2,08 mld euro. Tym samym deficyt w handlu zagranicznym wieprzowiną 
uległ zwiększeniu o prawie 170 mln euro do 358 mln euro (tab. 2). 

W strukturze towarowej eksportu wieprzowiny w 2019 roku, podobnie jak w latach 
wcześniejszych, dominowało mięso wieprzowe (52,6%). Przetwory wieprzowe (kiełbasy, 
konserwy, szynki, mięso wieprzowe wędzone, solone) stanowiły 26,8%, podroby – 11,7%, 
tłuszcze – 8,1%, a żywiec w ekw. mięsa – 0,8%. W imporcie również dominowało mię-
so (76,6%), na drugiej pozycji uplasowała się trzoda chlewna (żywe zwierzęta) (19,0%), 
a w dalszej kolejności podroby, przetwory i tłuszcze wieprzowe (4,4%).

W 2019 roku eksport mięsa wieprzowego (świeże, schłodzone, mrożone) zmniejszył się 
o blisko 13% do 445 tys. ton, z kolei wpływy ze sprzedaży zmniejszyły się do 851 mln 
euro, tj. o blisko 3%. Głównym kierunkiem eksportu są kraje UE (73%), gdzie w 2019 
roku wyeksportowano prawie 324 tys. ton mięsa wieprzowego. Największe ilości tego 
mięsa w 2019 roku Polska wyeksportowała do: Niemiec (66,6 tys. ton za 92,7 mln euro, 
wobec 72,9 tys. ton za 83,6 mln euro w 2018 roku), Włoch (42,2 tys. ton za 90,8 mln 
euro, wobec 64,1 tys. ton za 90,8 mln euro w 2018 roku), USA (41,3 tys. ton za 101,6 
mln euro, wobec 60,8 tys. ton za 148,8 mln euro rok wcześniej), Słowacji (28,6 tys. ton 
za 65,2 mln euro, wobec 35,8 tys. ton za 72,8 mln euro rok wcześniej) oraz Czech (27,8 
tys. ton za 79,4 mln euro, wobec 31,4 tys. ton za 79,9 mln euro w 2018 roku). Na uwagę 
zasługuje blisko 50% spadek eksportu do Hiszpanii (6,5 tys. ton za 14,4 mln euro) i o 32% 
do USA (41,3 tys. ton za 101,6 mln euro). Wzrost odnotowano natomiast w eksporcie do 
Wielkiej Brytanii – o ok. 20% (19,4 tys. ton za 50,3 mln euro) oraz do Holandii – o 19% 
(21,1 tys. ton za 39,7 mln euro). Nadal największe wpływy ze sprzedaży mięsa wieprzowego 
Polska uzyskuje w handlu z USA. 

Najwyższą cenę w eksporcie polskiej wieprzowiny w 2019 roku polscy eksporterzy uzyski-
wali w handlu z Czechami (2,85 euro/kg), Kanadą (2,66 euro/kg), Wielką Brytanią (2,59), 
Stanami Zjednoczonymi Ameryki (2,46), zaś najniższą z Wietnamem (1,07) i Hongkon-
giem (1,11). Wynikało to m.in. z eksportu różnego asortymentu mięsa wieprzowego. 

W 2019 roku import mięsa wieprzowego do Polski zmniejszył się o 13,5% do 662,5 tys. 
ton, przy wzroście o 3% wydatków na zakupy do 1,5 mld euro. Wynikało to z wyższej ceny 
importowej, niż rok wcześniej. Średnia cena importowanego w 2019 roku mięsa wieprzo-
wego wyniosła 2,21 euro/kg, wobec 1,86 euro/kg w 2018 roku. Importowana wieprzowina, 
pochodziła głównie z krajów UE-15 (99% udziału), a największymi jej dostawcami były: 
Belgia (192,0 tys. ton – spadek o 12%), Niemcy (154,2 – spadek o 14%), Dania (103,8 
– spadek o 24%), Hiszpania (74,1 – wzrost o 2,3%) i Holandia (66,8 – spadek o 23%). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych Ministerstwa Finansów (MF)

ogłaszają znaczące oznaki powrotu do zdro-
wia po masowym wybieleniu”. Znamienne, 
że bardzo niewiele tytułów zacytowało te 
dobre wiadomości.

Powszechnie wiadomo, że najcieplejsze 
oceany na świecie znajdują się w regionie 
Indonezji, Filipin i Wysp Salomona. Ob-
szar ten nazywa się Trójkątem Koralowym 
i zawiera największą na świecie liczbę ga-
tunków koralowców oraz największą liczbę 
ryb rafowych i innych mieszkańców rafy. 
Z pewnością odbiera to sens twierdzeniu, że 
z powodu zmian klimatu morza są obecnie 
„zbyt gorące” dla koralowców.

I sedno sprawy: jak przeciętny człowiek 
z Europy lub Ameryki Północnej może 
„przekonać się”, co się naprawdę dzieje? 
Rafa znajduje się nie tylko tysiące mil 
od nich, ale daleko od brzegu i pod po-
wierzchnią morza. Setkom milionów ludzi 
powiedziano, że rafa jest skazana na zagła-
dę, kiedy wiemy, że znaczna część bielone-
go koralowca „wyzdrowiała”. Ale fakt ten 
nie został opisany w głównych mediach. 
Fałszywe wiadomości brylują, prawdziwa 
historia umiera. 

„Niedźwiedzie polarne wymierają”

Ponownie winowajcą są zmiany klima-
tu. Topienie lodu arktycznego, cieńszy lód 
i niewystarczająca liczba fok są uważane za 
zagrożenie dla samego istnienia niedźwie-
dzia. Ile osób może udać się do Arktyki 
i dobrze przyjrzeć się populacji niedźwiedzi 
polarnych? Prawda jest taka, że populacja 
niedźwiedzi polarnych wzrosła z około 
6000–8000 w latach 60. do 25 000– 28 000 
obecnie. Wynika to głównie z traktatu pod-
pisanego przez wszystkie państwa arktyczne 
w 1973 r., który zakończył nieuregulowa-
ne polowania na niedźwiedzie polarne. Nie 
ma rzeczywistego powodu, aby bać się o ich 
wymarcie. Ale skutecznie wykorzystuje się 
do utrwalenia mitu, że grozi im wyginięcie, 
zdjęcia starych, głodujących niedźwiedzi, 
niedźwiedzi rzekomo „uwięzionych” na ➥ ➥

➥

Rys. 1. Struktura geograficzna eksportu mięsa wieprzowego w 2019 roku (w %)
 (wg wolumenu)    (wg wartości) 
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krach i niedźwiedzi, które są wychudzo-
ne po długiej hibernacji.

To bolesne zdjęcie umierającego ze sta-
rości niedźwiedzia polarnego zostało użyte, 
aby przekonywać, że niedźwiedzie polarne 
wymierają z powodu zmian klimatu. Natio-
nal Geographic zatytułował je: „Tak wyglą-
dają zmiany klimatu”.

Mylnie przekonuje się opinię światową, 
że więcej lodu w Arktyce automatycznie 
przekłada się na większa liczbę niedźwiedzi 
polarnych. Tyle, że jeśli większość Oceanu 
Arktycznego jest pokryta lodem, nie po-
zostaje wiele otwartego oceanu, w którym 
plankton może rosnąć latem arktycznym, 
aby karmić ryby, którymi z kolei żywią się 
foki, zjadane potem przez niedźwiedzie 
polarne.

W listopadzie 2018 r. Terytorialny rząd 
Euna Nunavut w kanadyjskiej Arktyce 
poinformował, że według ich szacunków 
„jest teraz tak wiele niedźwiedzi, że bez-
pieczeństwo publiczne stało się poważnym 
problemem”. Niedźwiedzie polarne zabiły 
dwóch Eskimosów poprzedniego lata i re-
gularnie włamywały się do domów. Raport 
stwierdził, że większość lokalnych popula-
cji wokół Arktyki rośnie. I uwaga! Dzieci, 
wbrew świadectwom rzeczywistości, nadal 
naucza się tam, że niedźwiedzie polarne 
wyginą, jeżeli nie porzucimy stosowania 
paliw kopalnych.

„Katastrofa klimatyczna jest nieunikniona ze 
względu na wzrost stężenia CO2 w atmosfe-
rze, jeśli nie zaprzestaniemy stosowania paliw 
kopalnych”

CO2 jest nie tylko niewidoczny, ale tak-
że bezwonny i bez smaku, więc nie można 
go wyczuć bez wyrafinowanego sprzętu. 
Powiedziano nam jednak, że powoduje ka-
tastrofę o globalnych rozmiarach. Fakt, że 
CO2 jest dziś w atmosferze na niższym po-
ziomie niż przez prawie całą historię życia na 
Ziemii, i że globalna temperatura podczas 
trwającej 2,5 miliona lat epoki lodowcowej 
plejstocenu jest niższa niż w ciągu poprzed-
nich 250 milionów lat, jest po prostu zigno-
rowany. Nieważne, że CO2 jest podstawą 
wszelkiego życia na Ziemi. CO2 w atmos-
ferze i oceanach jest źródłem węgla w dla 
życia opartego na nim. Przynajmniej zwraca 
się uwagę na fakt, że wzrost emisji CO2 po-
woduje zazielenienie Ziemi i rozprzestrze-
nianie się lasów na obszary, które były dla 
nich zbyt suche w warunkach niskiej emisji 
CO2. W ciągu ostatnich 150 milionów lat 
stężenie CO2 stale spadało do tak niskiego 
poziomu, że rośliny były poważnie zagrożo-
ne głodem podczas szczytu ostatniego cyklu 
lodowcowego. Na szczęście nasze emisje 
odwróciły tę tendencję, przywracając rów-
nowagę globalnemu cyklowi węglowemu. 

Wszystko to można zweryfikować, ale nar-
racja „katastrofy klimatycznej”, która nie 
ma podstaw naukowych, jest wykrzykiwana 
z dachów biurowców na całym świecie.

W ciągu ostatnich 500 milionów lat CO2 
spadał do niebezpiecznie niskiego poziomu. 
Nasze emisje CO2, pokazane przez wzrost 
po prawej stronie, odwróciły trend i przy-
wróciły równowagę w cyklu węglowym.

CO2 i zmiany klimatu obwinia się za tak 
wiele negatywnych zjawisk, że nie jest moż-
liwe wymienienie ich wszystkich. Ale ponie-
waż CO2 jest niewidoczny, opinia publiczna 
nie może zweryfikować prawdziwości tych 
twierdzeń, ponieważ po prostu nie widzi, co 
ten gaz robi. Chociaż prawdą jest, że CO2 
jest gazem cieplarnianym, to jest on obec-
ny na tak niskim poziomie w porównaniu 
z poziomem H2O, który jest odpowiedzial-
ny za co najmniej 90–95 procent efektu cie-
plarnianego, że jego wpływ w porównaniu 
z wieloma innymi czynnikami jest znikomy. 

„Pozostałości pestycydów w naszej żywności 
powodują raka, wady wrodzone, autyzm 
i uszkodzenie mózgu”

Pewna strona internetowa o „zdrowej żyw-
ności” twierdzi, że pestycydy powodują dzie-
więć chorób. Szkoda, że   nie możemy zobaczyć, 
powąchać ani posmakować tych „pozostało-
ści”. Nie można ich zaobserwować, co ułatwia 
snucie opowieści o „niewidzialnej truciźnie”.

W 1997 r. Instytuty Badań nad Rakiem 
w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie opu-
blikowały badanie publikacji naukowych 
z wielu lat, opisujących wszelkie powiąza-
nia między rakiem u ludzi a pozostałościa-
mi pestycydów w żywności. Nie znaleźli ani 
jednego wiarygodnego dowodu łączącego 
te dwa elementy. A jednak doszli do wnio-
sku, że 30 procent ludzkich nowotworów 
jest spowodowanych spożyciem tytoniu 
z naturalnej rośliny i że 35% nowotworów 
jest spowodowanych złym odżywianiem, 
głównie zbyt dużą ilością tłuszczu i chole-
sterolu, a więc także substancji naturalnych.

➥
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W imporcie dominowało mięso wieprzowe świeże, chłodzone, przeznaczone do dalszego 
przetwórstwa. W handlu mięsem wieprzowym nadal występuje deficyt, który w 2019 
roku zmniejszył się do 217,5 tys. ton w wadze produktu, tj. o 39,4 tys. ton, a wartościowo 
zwiększył się o 65,8 mln euro do 614,5 mln euro (tab. 2).

Od akcesji Polski do UE dynamicznie rośnie import żywych świń (rys. 3). W 2019 roku 
przywieziono do Polski 6,98 mln sztuk świń, co oznacza spadek w porównaniu do roku 
2018 o 8,3% (rys. 3). Prawie wszystkie zaimportowane sztuki (97%) pochodziły z UE, 
a największym dostawcą, podobnie jak rok wcześniej, była Dania (6,35 mln sztuk) – spadek 
o 1,4%. Inni dostawcy żywych świń do Polski w 2019 roku to: Niemcy (311,7 tys. sztuk 
– spadek o 53,5%), Holandia (190,4 tys. sztuk – spadek o 25%) oraz Litwa (57,9 tys. 
sztuk – spadek o 54%)3. Około 90% importowanych sztuk stanowiły prosięta i warchlaki 
(7,3 mln sztuk, tj. o 7,3% mniej niż rok wcześniej). 

Eksport trzody chlewnej w 2019 roku zmniejszył się do 95,1 tys. sztuk, tj. o 44,9 tys. 
sztuk (o 32%), co stanowiło 6,6 tys. ton w ekwiwalencie mięsa, przy spadku wpływów 
ze sprzedaży o przeszło 11% do 12,2 mln euro. Głównym odbiorcą żywych świń z Polski 
w 2019 roku były kraje UE, których udział w eksporcie stanowił blisko 100%, a najwięk-
szym ich odbiorcą była Słowacja (43% eksportu), Niemcy (41%), Holandia (13%) oraz 
Włochy (2,3%). W 2019 roku bilans handlu zagranicznego trzodą chlewną uległ poprawie 
o 0,58 mln sztuk do 6,89 mln sztuk (rys. 3).

Eksport przetworów wieprzowych (kiełbasy, konserwy, szynki, mięso wędzone i solone) 
w 2019 roku wyniósł 227,4 tys. ton i był mniejszy o 7% niż rok wcześniej, przy spadku 
wpływów ze sprzedaży do 745,5 mln euro, tj. o 1,8%. Eksportowano je głównie do krajów 
UE. Import przetworów wieprzowych od lat jest na podobnym poziomie i wynosi średnio 
ok. 20 tys. ton rocznie, a głównymi jej dostawcami są też kraje UE.

W I półroczu 2020 roku wolumen eksportu żywca, mięsa, podrobów i przetworów wie-
przowych może być na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie 2019 roku, przy 
ok. 4% wzroście wpływów ze sprzedaży, które mogą wynieść 900 mln euro. Eksport mięsa 
wieprzowego utrzyma się na poziomie roku poprzedniego i może wynieść ok. 250 tys. ton, 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych Ministerstwa Finansów (MF)

* – dane wstępne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych Ministerstwa Finansów

„Najstarsze afrykańskie drzewa baobabu 
giną w niespotykanym dotąd tempie, a winne 
mogą zmiany klimatu”

To jest rzeczywisty tytuł artykułu z USA 
Today z 11 czerwca 2018 r. Prawie każdy 
większy serwis informacyjny cytował tę 
historię, jakby była zwiastunem globalnej 
zagłady. Nawet internetowa wersja Encyc-
lopedia Britannica podniosła wiarygodność 
tej historii. Żadne martwe drzewa nie zo-
stały przedstawione w żadnym z wielu arty-
kułów, które szukałem w Internecie. Moją 
pierwszą zasadą krytycznego myślenia jest 
nigdy nie ufać raportowi, który zaczyna się 
od słów „mógł”, „może” lub „mógłby”. 

Wielu czytelników mogło, lub nie, prze-
stać sądzić, że najstarsze osobniki każdego 
gatunku w końcu umierają, i to zanim umrą 
młodsze. Być może warto by było się mar-
twić, gdyby najmłodsze baobaby umierały 
w niespotykanym dotąd tempie.

Jeśli chodzi o „niespotykane dotąd tem-
po” umierania starszych drzew, jedyne do-
starczone dane pochodzą od rumuńskiego 
profesora chemii, który twierdzi, że „osiem 
z 13 najstarszych drzew w Afryce zmarło 
w ciągu ostatniej dekady”. Baobaby wystę-
pują powszechnie w Afryce, w pasie subsa-
haryjskim i wzdłuż wschodniego wybrzeża 
aż do Afryki Południowej. Moje badania 
nie pozwoliły oszacować całkowitej liczby 
drzew baobabu w Afryce, ale można zary-
zykować przypuszczenie, że są ich dziesiątki, 
jeśli nie setki tysięcy. Bez wątpienia osiem 
najstarszych drzew umrze w ciągu dziesię-
ciu lat. To mniej niż jedno drzewo rocznie. 
To może, ale nie musi być najgłupsza histo-
ria, jaką ostatnio zajęły się poważnie media 
światowe. 

„GMO zaszkodzą nam i zaszkodzą 
środowisku”

Kolba konwencjonalnej kukurydzy wy-
gląda identycznie jak kolba kukurydzy GM. 
Kukurydza GM może faktycznie wyglądać 
lepiej, ponieważ była lepiej chroniona ➥

Rys. 2. Struktura geograficzna importu mięsa wieprzowego w 2019 roku (w %)
 (wg wolumenu)    (wg wartości)

Rys. 3. Handel zagraniczny trzodą chlewną w mln sztuk

➥

➥
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przed uszkodzeniem przez owady. USF-
DA (Amerykańska Agencja ds. Żywności 
i Leków) twierdzi, że są „zasadniczo równo-
ważne”, innymi słowy nie różnią się od siebie 
w żaden znaczący sposób. Jednak setki grup 
aktywistów upiera się, że w kukurydzy GM jest 
coś, oczywiście coś niewidzialnego, co zrobi złe 
rzeczy na naszej planecie i w nas. Monsanto, 
zasadniczo firma zajmująca się ochroną nasion 

i upraw, jest oczerniana, jakby produkowała 
broń masowego rażenia i używała jej wobec 
ludności cywilnej. Każda wiarygodna organi-
zacja ds. żywności, zdrowia i nauki twierdzi, że 
żywność GM jest całkowicie bezpieczna. Ale 
propaganda dotycząca niewidzialnej trucizny 
jest skuteczna, a ponieważ ludzie nie mogą 
„zobaczyć na własne oczy”, bardzo martwią 
się o siebie i swoje dzieci. 

Ponieważ nie ma żadnych dowodów na 
możliwą szkodliwość żywności GM, fana-
tycy GMO muszą uciekać się do przeraża-
jących zafałszowanych zdjęć, aby prowadzić 
swoje kampanie. 

„Energia jądrowa jest zbyt niebezpieczna, 
a promieniowanie cię zabije”

Czy ktoś widział kiedyś promieniowanie 
jądrowe? Nie, ponieważ jest niewidoczne 
– do jego wykrycia potrzebny jest licznik 

Geigera, w który większość domów nie 
jest wyposażona. Faktem jest liczba ofiar 
śmiertelnych na jednostkę wyproduko-
wanej energii; energia jądrowa jest naj-
bezpieczniejszą ze wszystkich technologii. 
Był tylko jeden wypadek nuklearny, który 
spowodował śmierć cywilów, w Czarnoby-
lu, i według Światowej Organizacji Zdrowia 
był odpowiedzialny za 56 zgonów. Więcej 
osób zginęło w jednym wypadku na zaporze 
wodnej w Rosji w 2009 roku. W incyden-
cie w Fukushimie w 2011 roku nikt nie 
umarł z powodu promieniowania i według 
Radiation Effects Research Foundation 
w Hiroszimie w przyszłości nie będzie już 
zauważalnych skutków zdrowotnych. Jed-
nak grupy aktywistów tak przestraszyły 
społeczeństwa tym niewidzialnym „zagro-
żeniem”, że Niemcy postanowiły zamknąć 
wszystkie swoje elektrownie jądrowe, a wie-
le krajów postanowiło już ich nie budować. 
Tymczasem Chiny, Indie i Rosja wyprzedzi-
ły już Zachód pod względem technologii 
jądrowej i budują dziesiątki nowych elek-
trowni jądrowych, ponieważ wiedzą, że jest 
to przyszłość produkcji energii elektrycznej. 
Korea Południowa produkuje prawie 30 
procent energii elektrycznej z pomocą reak-
torów jądrowych. Jest to najbezpieczniejsza 

➥

Zostałem aresztowany za to, że usiadłem na foczce, próbując ratować jej życie.
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ze wszystkich technologii, mierzona liczbą 
ofiar śmiertelnych na jednostkę wyprodu-
kowanej energii.

„W północnej części Pacyfiku na północ 
od Hawajów znajduje się „morze plastiku” 
wielkości Teksasu”

Pierwsze pytanie: kto widział kiedyś zdję-
cie lotnicze lub satelitarne „morza plastiku”? 
Prawdopodobnie nikt, ponieważ tak napraw-
dę nie istnieje. Jednak to brzmi obrazowo, 
no i przecież plastik jest pełen śmiertelnych 
trucizn i zabija tysiące ptaków i ssaków mor-
skich. Brzmi obrazowo i źle, ale są to także 
fałszywe informacje, które skutkują wezwa-
niami do wprowadzenia zakazów używa-
nia plastiku i podejmowania innych dra-
stycznych środków. Głupi ludzie zakazują 
plastikowych słomek, jakby stanowiły one 
zagrożenie dla środowiska. Faktem jest na-
tomiast, że kawałek plastiku unoszący się na 
powierzchni oceanu nie jest bardziej toksycz-
ny niż kawałek drewna. Drewno wpływa do 
morza w ogromnych ilościach od milionów 
lat. Podobnie jak pływające szczątki drew-
na, stanowią plastiki siedliska dla pąkli (ro-
dzaj morskich skorupiaków prowadzących 
osiadły tryb życia), wodorostów morskich 
i wielu innych gatunków życia morskiego. 
Właśnie dlatego ptaki morskie i ryby jedzą 
kawałki plastiku, aby pozyskać rosnące na 
nich jedzenie. Chociaż prawdą jest, że nie-
które pojedyncze ptaki i zwierzęta są krzyw-
dzone przez odpady z tworzyw sztucznych, 
w szczególności porzucone sieci rybackie, to 
korzyści w postaci zapasu żywności znacznie 
przewyższają szkody. Plastik nie jest trucizną 
ani zanieczyszczeniem, jest odpadkiem.

Czy to tylko zbieg okoliczności, że osiem 
najbardziej nagłośnionych katastrof środowi-
skowych i źródeł zagłady jest niewidzialnych 
lub bardzo odległych, lub też jedno i drugie? 
O wiele łatwiej jest stworzyć fałszywą „nar-
rację”, jeżeli społeczeństwo nie jest w stanie 
jej sprawdzić? Ten wyrok pozostawię czytel-
nikom Kwartalnika Polskie Mięso. 

Tomasz Mocarski

podobnie trzody chlewnej – ok. 3,0 tys. ton w ekwiwalencie mięsa. Import wieprzo-
winy w I połowie 2020 roku może wynieść ok. 455 tys. ton i będzie większy niż w analo-
gicznym okresie 2019 roku o ok. 1,6%. Wydatki na import prawdopodobnie przekroczą 1,0 
mld euro i będą większe niż w analogicznym okresie 2019 roku zaledwie o 1,8%. Deficyt 
w handlu zagranicznym wieprzowiną może wynieść w I połowie 2020 roku ok. 114,0 mln 
euro, wobec 131,6 mln euro w I połowie 2019 roku (tab. 2).

Handel zagraniczny wołowiną

W 2019 roku handel zagraniczny wołowiną (żywiec, mięso i przetwory) odznaczał się 
niższą dynamiką obrotów niż rok wcześniej. Wpływy z eksportu produktów wołowych 
zmniejszyły się o 4,6% do 1,59 mld euro, przy blisko 3,0% spadku wolumenu eksportu 
do 446 tys. ton w wadze produktu (żywiec w ekw. mięsa). Import z kolei zmniejszył się 
o 11,6% do 51 tys. ton, przy 11% spadku wydatków do. 178 mln euro. Dodatnie saldo 
obrotów handlowych tymi produktami zmniejszyło się do 1,42 mld euro, tj. o blisko 
4%. W strukturze towarowej eksportu wołowiny w 2019 roku dominowało mięso wo-
łowe świeże, schłodzone (61,2% wolumenu eksportu). Udział mięsa mrożonego wynosił 
23,4%, podrobów 6,9%, przetworów wołowych 6,7%, a żywca (w ekwiwalencie mięsa) 
1,8%. Import jest nieznaczny, a kupujemy za granicą głównie mięso wołowe (42,9%) 
i żywe zwierzęta (36,5% wolumenu importu w ekw. mięsa), a także podroby 14,7% oraz 
przetwory – 5,9% (tab.3).

Głównym rynkiem zbytu dla polskiej wołowiny pozostają kraje UE, gdzie w 2019 roku 
trafiło ponad 82% eksportu. Postępuje jednak dywersyfikacja rynków zbytu. Z roku na 
rok zwiększa się sprzedaż do krajów pozaunijnych. 

W 2019 roku eksport mięsa wołowego (schłodzonego i mrożonego) wyniósł 377,7 
tys. ton w wadze produktu i był o 4,6% mniejszy niż rok wcześniej. Wpływy ze 

Wyszczególnienie

(w tys. ton)
(w wadze produktu, żywiec w ekw. 

mięsa)
(w mln euro)

2017 2018 2019* I-VI 
2019

I-VI P 
2020 2017 2018 2019* I-VI 

2019
I-VI P 
2020

EKSPORT ogółem 
w tym: 

467,8 459,6 446,4 218,2 220,4 1580,4 1673,2 1595,7 782,8 798,0

żywiec wołowy 
i cielęcy w ekw. 
mięsa

7,7 6,2 7,9 3,6 3,4 35,2 29,4 35,2 16,4 16,0

mięso wołowe 406,6 395,8 377,7 185,4 188,0 1404,6 1478,3 1387,0 681,8 698,0

podroby 28,8 30,2 30,7 14,2 14,0 49,0 53,3 53,5 24,6 24,0
konserwy i 
przetwory

24,7 27,4 30,1 15,0 15,0 91,6 112,2 120,0 60,0 60,0

IMPORT ogółem 
w tym: 

55,6 57,7 51,0 25,7 26,2 183,0 200,1 178,0 93,2 93,4

żywiec wołowy 
i cielęcy w ekw. 
mięsa

23,5 25,8 18,6 10,0 9,8 88,7 103,5 74,4 41,1 41,0

mięso wołowe 23,5 23,1 21,9 10,4 10,8 76,6 78,4 77,4 38,6 39,0

podroby 6,8 7,6 7,5 3,8 4,0 10,3 12,6 13,7 7,3 7,0
konserwy i 
przetwory

1,8 1,2 3,0 1,5 1,6 7,4 5,6 12,5 6,2 6,4

SALDO 412,2 401,9 395,4 192,5 194,2 1397,4 1473,1 1417,7 689,6 704,6

Tabela 3. Handel zagraniczny wołowiną

*- szacunek  P - prognoza 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych Ministerstwa Finansów (MF) ➥
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„Strategia obciąży w największym stop-
niu rolników, rybaków i producentów 
akwakultury do punktu, w którym „za-
grożona jest ich przyszłość gospodarcza”. 

W tym celu zamierza stworzyć system 
zachęt, aby pomóc im w zmianie praktyk 
i obecnych narzędzi na bardziej zrównowa-
żone środowiskowo. Strategia będzie kon-
centrować się na zmniejszeniu zależności 
od pestycydów i środków przeciwdrobno-
ustrojowych, ograniczeniu stosowania.

„OD POLA DO STOŁU” 
– ekonomia polityczna Zielonego Ładu?

Komisja wymienia 27 działań (wiele 
z nich nadal podlega dalszym konsultacjom 
i ocenom skutków), które mają utorować 
drogę dla bardziej ekologicznej produkcji 
żywności, zdrowszej i bardziej zrównowa-
żonej diety oraz zmniejszenia marnotraw-
stwa żywności. Wzywa prawodawców UE 
do przygotowania środowiska polityczne-
go, które może wspierać zarówno różno-
rodność biologiczną, jak i zatrudnienie – 
nie pozostawiając nikogo za sobą. ”

Rolnicy ostrzegają jednak przed wzro-
stem kosztów i obawiają się, że dążenia te – 
i związane z tym wyższe koszty – nie znajdą 
odzwierciedlenia w cenach żywności. Uwa-
żają, że żywność ekologiczna nigdy nie bę-
dzie produkowana po konwencjonalnych 
cenach. Podniesienie kosztów produkcji 
i szukanie niskich cen żywności są ze sobą 
sprzeczne. ROLNICY STRACĄ.

Pojawiają się głosy, że UE narzuci eu-
ropejskim rolnikom wyższe standardy, ale 

Komisja Europejska ogłosiła w ciągu pierwszych stu dni swojego mandatu jeden z najbardziej 
ambitnych pakietów pod tytułem „Europejski Zielony Ład”, w którym wyznaczono cele przejścia 
Europy do bycia pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem do 2050 r. Rolnictwo i żywność 
stanowią rdzeń celów Komisji Europejskiej. Opracowując „Strategię od pola do stołu” – czytamy  
w oficjalnych dokumentach – ma na celu stworzenie zrównoważonych systemów żywnościo-
wych łączących zdrowie, środowisko i przemysł, zmieniając tradycyjne skoncentrowanie się na 
„produkcji żywności” na nadrzędne „systemy żywnościowe” obejmujące technologię, badania  
i innowacje oraz tradycyjne systemy rolnicze.
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sprzedaży zmniejszyły się o przeszło 6% do 1,38 mld euro, co było wynikiem 
niższych cen eksportowych. Przeciętna cena transakcyjna mięsa wołowego schło-
dzonego zmniejszyła się o 0,2% do 3,74 euro/kg, a wołowiny mrożonej o 4,4% do 
3,49 euro/kg. W eksporcie dominowało mięso wołowe schłodzone (72,3%), którego 
wolumen zmalał o 11% do 273 tys. ton, przy 11,4% spadku wpływów do 1,0 mld 
euro. Głównym jego odbiorcą były kraje UE (95,5% udziału), spośród których naj-
większą ilość w 2019 roku zakupiły Włochy (81,9 tys. ton, tj. o prawie 6% więcej niż 
rok wcześniej) i Niemcy (46,3 tys. ton, 20,9% więcej). Spośród krajów pozaunijnych 
najwięcej mięsa wołowego schłodzonego w 2019 r. zakupił Izrael (6,5 tys. ton, wzrost 
o 1,5%). Ze względu na ograniczenia wprowadzone przez rząd Turcji, w 2019 roku 
Polska straciła ważnego odbiorcę tego mięsa. Spośród krajów pozaunijnych również 
Chorwacja zmniejszyła w 2019 roku zakupy tego mięsa w Polsce do 5,6 tys. ton, tj. 
o 12,5%, natomiast eksport mięsa wołowego schłodzonego do Bośni i Hercegowiny 
zmniejszył się o 41% do 2,6 tys. ton. 

Eksport wołowiny mrożonej w 2019 roku wyniósł 104,6 tys. ton i był o 17,5% 
większy niż rok wcześniej, a jej głównym odbiorcą, podobnie jak rok wcześniej, były 
kraje UE-15 (ok 70% udziału). Największym odbiorcą spośród tych krajów były: 
Niemcy (14,7 tys. ton i wzrost zakupów o 19,5%), Francja (14 tys. ton i spadek 
zakupów o 22%) oraz Holandia (8,6 tys. ton i wzrost zakupów o 34,4%). Spośród 
krajów pozaunijnych największym odbiorcą polskiej wołowiny mrożonej w 2019 
roku były: Izrael – 7,8 tys. ton (7,5% udziału w eksporcie) – wzrost zakupów o 18% 
i Hongkong (3,3%) – 3,4 tys. ton. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych Ministerstwa Finansów (MF)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych Ministerstwa Finansów (MF)

jednocześnie zawrze umowy handlowe 
z dostawcami żywności spoza Unii, która 
będzie tańsza i zaleje sieci handlowe zagra-
żając bezpieczeństwu żywności. 

Mimo piętrzących się kontrowersji KE 
forsuje swoją agendę, tym energiczniej, że 
czasy nie sprzyjają wprowadzaniu rady-
klanych i ryzykownych kosztowo projek-
tów. Zdając sobie z tego sprawę, Komisja 
przyznaje, że „szybkość jednak zasadnicze 
znaczenie dla powodzenia strategii i dla-
tego obiecuje również inicjatywę ustawo-
dawczą w sprawie ram zrównoważonego 
systemu żywnościowego przed końcem 
2023 r.”

Dlaczego jeszcze? Może dlatego, że 
w krótkim czasie czekają nas kolejne wy-
bory w państwach członkowskich, a cierpli-
wość do projektu, który może dołować go-
spodarki uzależnionych od kopalin krajów, 
zostanie wystawiona na ciężka próbę. Niżej 
zamieszczamy pełny tekst strategii od Pola 
do Stołu, który można znaleźć na stronie 
internetowej Komisji Europejskiej.

OD POLA DO STOŁU. 
STWORZENIE 
SPRAWIEDLIWEGO, 
ZDROWEGO 
I PRZYJAZNEGO 
ŚRODOWISKU SYSTEMU 
ŻYWNOŚCIOWEGO. 

Europejska żywność słynie z bez-
pieczeństwa, bogactwa w wartości 
odżywcze i wysokiej jakości. Powinna 
również stać się światowym standardem 
zrównoważoności. Przejście na bardziej 
zrównoważone systemy już się rozpoczęło, 
jednak przy obecnych metodach produk-
cji żywności wyżywienie szybko rosnącej 
liczby ludności świata jest nadal wyzwa-
niem. Produkcja żywności nadal powo-
duje zanieczyszczenie powietrza, wody 
i gleby, przyczynia się do utraty różno-
rodności biologicznej i zmiany klimatu 
oraz pochłania ogromne ilości zasobów 
naturalnych, a jednocześnie marnuje się 
dużą część wyprodukowanej żywności. 
Żywność słabej jakości przyczynia się do 
otyłości i chorób, takich jak rak. 

Wszystkie podmioty działające w żyw-
nościowym łańcuchu wartości stoją przed 
nowymi możliwościami. Nowe technolo-
gie i odkrycia naukowe połączone z ro-

Rys. 4. Struktura geograficzna eksportu mięsa wołowego (schłodzone i mrożone)  
w 2019 r. (wg wolumenu)

Rys. 5. Struktura geograficzna eksportu mięsa wołowego (schłodzone i mrożone) 
w 2019 r. (wg wartości)

➥

➥
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snącą świadomością społeczną i popy-
tem na zrównoważoną żywność przyniosą 
korzyści wszystkim zainteresowanym stro-
nom. Wiosną 2020 r. Komisja przedstawi 
strategię „od pola do stołu” oraz rozpocznie 
szeroko zakrojoną debatę z zainteresowa-
nymi stronami obejmującą wszystkie etapy 
łańcucha żywnościowego i wyznaczającą 
drogę do sformułowania bardziej zrówno-
ważonej strategii żywnościowej. 

Europejscy rolnicy i rybacy mają do 
odegrania kluczową rolę w procesie 
transformacji. Działania prowadzone 
w ramach strategii „od pola do stołu” mają-
ce na celu przeciwdziałanie zmianie klima-
tu, ochronę środowiska i zachowanie bio-
różnorodności zostaną zintensyfikowane. 
Wspólna polityka rolna i rybołówstwa po-
zostaną kluczowymi narzędziami wspiera-
jącymi te wysiłki, jednocześnie zapewniając 
godziwe warunki życia rolnikom i rybakom 
oraz ich rodzinom. Wnioski ustawodawcze 
Komisji w obszarze wspólnej polityki rolnej 
na lata 2021–2027 przewidują, że co naj-
mniej 40 % całkowitego budżetu wspólnej 
polityki rolnej i co najmniej 30 % budżetu 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Ry-
backiego zasili działania na rzecz walki ze 
zmianą klimatu. 

Komisja będzie współpracować z Parla-
mentem Europejskim i Radą, aby zawarte 
w jej wnioskach ambitne cele utrzymać na 
co najmniej takim właśnie poziomie. Jako 
że zmieniona wspólna polityka rolna będzie 
najprawdopodobniej wdrażana dopiero od 
początku 2022 r., Komisja będzie współpra-

cować z państwami członkowskimi i zainte-
resowanymi podmiotami w celu zapewnie-
nia, aby krajowe plany strategiczne w tym 
obszarze od początku w pełni odzwierciedla-
ły ambicje Zielonego Ładu i strategii „od pola 
do stołu”. Komisja dopilnuje, aby te plany 
strategiczne zostały ocenione z uwzględnie-
niem rygorystycznych kryteriów klimatycz-
nych i środowiskowych. Plany powinny 
prowadzić do stosowania zrównoważonych 
praktyk, takich jak rolnictwo precyzyjne, 
rolnictwo ekologiczne, agroekologia, agro-
leśnictwo i surowsze standardy w zakresie 
dobrostanu zwierząt. Przenosząc punkt cięż-
kości ze zgodności z przepisami na efektyw-
ność, środki takie jak ekoprogramy powinny 
nagradzać rolników za lepszą realizację celów 
środowiskowych i klimatycznych, w tym za-
rządzanie węglem w glebie i składowanie go, 
oraz za lepszą gospodarkę składnikami od-
żywczymi w celu podniesienia jakości wody 
i ograniczenia emisji. Komisja będzie współ-
pracować z państwami członkowskimi na 
rzecz zwiększenia potencjału zrównoważonej 
żywności pochodzenia morskiego jako źródła 
niskoemisyjnej żywności. 

Plany strategiczne będą musiały od-
zwierciedlać bardziej ambitne cele obej-
mujące znaczące ograniczenie stosowa-
nia chemicznych pestycydów i zagrożeń 
z nimi związanych, jak również stosowa-
nia nawozów i antybiotyków. Komisja, 
na podstawie dialogu z zainteresowanymi 
stronami, określi środki, również legisla-
cyjne, niezbędne do zrealizowania tych 
ograniczeń. Konieczne jest również zwięk-

szenie w Europie obszarów, na których 
stosowane jest rolnictwo ekologiczne. UE 
musi rozwijać innowacyjne sposoby ochro-
ny plonów przed szkodnikami i chorobami 
oraz uwzględnić ewentualną rolę innowa-
cyjnych technologii (zapewniając jedno-
cześnie ich bezpieczeństwo) w celu zwięk-
szenia zrównoważonego wymiaru systemu 
żywnościowego. 

Strategia „od pola do stołu” przyczyni się 
również do osiągnięcia gospodarki o obie-
gu zamkniętym. Jej celem będzie ogranicze-
nie wpływu, jaki mają na środowisko sektory 
przetwórstwa żywności i handlu detaliczne-
go, poprzez działania w zakresie transportu, 
przechowywania, opakowań i marnowania 
żywności. Obejmie to działania mające na 
celu zwalczanie fałszowania żywności, w tym 
lepsze egzekwowanie przepisów i zwiększenie 
zdolności dochodzeniowych na poziomie 
UE, a także rozpoczęcie procesu szukania 
innowacyjnych produktów żywnościowych 
i paszowych, takich jak żywność pochodzenia 
morskiego oparta na algach. 

Zadaniem strategii „od pola do stołu” 
będzie również zachęcanie do spożywania 
zrównoważonej żywności oraz propagowa-
nie przystępnej cenowo, zdrowej żywności 
dla wszystkich. Importowana żywność nie-
zgodna z odpowiednimi normami środowi-
skowymi UE nie ma wstępu na unijne rynki. 
Komisja zaproponuje działania mające pomóc 
konsumentom wybierać zdrowe i zrówno-
ważone sposoby odżywiania oraz marnować 
mniej żywności. Komisja zbada nowe spo-
soby lepszego informowania konsumentów, 
również cyfrowo, o pochodzeniu żywności, 
jej wartościach odżywczych i śladzie środowi-
skowym. Strategia „od pola do stołu” będzie 
również zawierać propozycje poprawy sytuacji 
rolników w łańcuchu wartości.

OCHRONA I ODBUDOWA 
EKOSYSTEMÓW 
I BIORÓŻNORODNOŚCI

Ekosystemy pełnią niezbędne funk-
cje, zapewniając żywność, słodką wodę, 
czyste powietrze i schronienie. Pozwalają 
łagodzić ryzyko klęsk żywiołowych, ogra-
niczają występowanie szkodników i chorób 
oraz przyczyniają się do regulacji klimatu. 
UE nie realizuje jednak swoich niektórych 
najważniejszych celów środowiskowych 
na 2020 r., takich jak cele z Aichi przyję-
te w ramach Konwencji o różnorodności 

➥
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Import mięsa wołowego (świeże, schłodzone, mrożone) w 2019 roku wyniósł 21,9 
tys. ton i był mniejszy niż rok wcześniej o 5,2%, o czym zadecydował głównie mniejszy 
o prawie 9% import wołowiny mrożonej (5,1 tys. ton). Wydatki na zakupy mięsa wołowego 
zmniejszyły się o 1,3% do 77,4 mln euro. W strukturze towarowej importu dominowało 
mięso świeże, schłodzone (76,7% wolumenu importu mięsa), a największym jego dostawcą 
w 2019 roku była Wielka Brytania (20,8% wolumenu importu), Niemcy (14,4%) i Włochy 
(12,6%). Mrożoną wołowinę (23,3% wolumenu importu mięsa), podobnie jak rok wcze-
śniej, sprowadzano głównie z: Holandii (26,7%), Czech (23,7%) oraz Niemiec (21,0%). 
Nadwyżka eksportu nad importem mięsa wołowego (świeże, schłodzone, mrożone) w 2019 
roku wyniosła 355,8 tys. ton w wadze produktu i była mniejsza niż rok wcześniej o 17 tys. 
ton, a wartościowo zwiększyła się do 1,3 mld euro, tj. o ok. 90 mln euro. 

Eksport żywca wołowego w ekwiwalencie mięsa w 2019 roku wyniósł 7,9 tys. ton (tj. 50 
tys. sztuk) i był wyższy niż rok wcześniej o 27,4%, tj. o 1,26 tys. sztuk. Wpływy z eksportu 
zwiększyły się do 35,2 mln euro, tj. o blisko 20%. W 2019 roku wywóz cieląt wyniósł 20,8 
tys. sztuk i był o 5 tys. sztuk mniejszy niż w 2018 roku. Głównymi odbiorcami żywych 
zwierząt z Polski w 2019 roku, podobnie jak rok wcześniej, były kraje UE-28, tj.: Włochy 
(18,4 tys. sztuk – więcej o 4,8 tys. sztuk), Hiszpania (8,0 tys. sztuk – mniej o 5 tys. sztuk), 
Chorwacja (3,7 tys. sztuk – mniej o 2 tys. sztuk). 

Import bydła w 2019 roku zmniejszył się o 15,3% do 157,6 tys. sztuk, tj. o przeszło 
28 tys. sztuk (w ekwiwalencie mięsa o prawie 28% do 18,6 tys. ton), przy 28% spadku 
wydatków do 74,4 mln euro (tab. 3). Importowane cielęta stanowiły 30% importu bydła 
i pochodziły głównie z Litwy (26,0 tys. sztuk), Słowacji (8,8), Irlandii (4,3 tys. sztuk) i Ho-
landii (3,7). Deficyt w handlu żywcem wołowym w 2019 roku uległ poprawie o prawie 
35 mln euro do 39 mln euro.

Eksport przetworów wołowych w 2019 roku wzrósł o prawie 10% do ok. 30 tys. ton, przy 
7% wzroście wpływów do 120 mln euro. Głównym odbiorcą tych produktów, podobnie 
jak we wcześniejszych latach, były kraje UE. Import był niewielki i wzrósł w stosunku do 
roku poprzedniego ponad dwukrotnie do 3,0 tys. ton, przy ponad dwukrotnym wzroście 
wartości do 12,5 mln euro (tab. 3).

W pierwszym półroczu 2020 roku wolumen eksportu wołowiny będzie na zbliżonym 
poziomie jak w 2019 roku i może wynieść ok. 220 tys. ton, przy ok. 2% wzroście wartości 
eksportu do 798 mln euro. Import wołowiny prawdopodobnie wyniesie ok. 26 tys. ton za 

Wyszczególnienie

(w tys. ton)
(w wadze produktu, żywiec w ekw. 

mięsa)
(w mln euro)

2017 2018 2019* I-VI 
2019

I-VI P 
2020 2017 2018 2019* I-VI 

2019
I-VI P 
2020

EKSPORT ogółem 
w tym: 

1279,7 1472,9 1620,1 811,1 843,5 2331,0 2809,3 3091,0 1512,7 1654,0

mięso i podroby 1156,3 1324,6 1452,8 730,0 760,0 2002,5 2383,8 2602,7 1275,8 1410,0
przetwory 
drobiowe

106,1 126,5 143,5 68,6 70,0 280,8 361,4 408,0 195,9 200,0

drób żywy w ekw. 
mięsa

17,3 21,8 23,8 12,5 13,5 47,7 64,1 80,3 41,0 44,0

IMPORT ogółem 
w tym: 

148,6 166,3 183,3 93,6 94,7 274,2 318,2 327,1 170,8 172,0

mięso i podroby 58,8 79,4 90,9 48,7 50,0 88,8 123,9 126,5 70,6 71,0
przetwory 
drobiowe

9,0 10,9 12,8 5,8 6,2 30,4 39,2 45,4 22,4 23,0

drób żywy w ekw. 
mięsa

80,8 76,0 79,6 39,1 38,5 155,0 155,1 155,2 77,8 78,0

SALDO 1131,1 1306,6 1436,8 717,5 748,8 2056,8 2491,1 2763,9 1341,9 1482,0

Tabela 4. Handel zagraniczny drobiem

*- szacunek  P - prognoza 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych Ministerstwa Finansów (MF)

biologicznej. UE i jej globalni partnerzy 
muszą zatrzymać proces utraty różnorod-
ności biologicznej. Globalne sprawozdanie 
z oceny z 2019 r. przedstawione przez Mię-
dzyrządową Platformę Naukowo-Politycz-
ną w sprawie Różnorodności Biologicznej 
i Funkcjonowania Ekosystemów wskazuje, 
że bioróżnorodność na całym świecie ma-
leje. Przyczyn tej sytuacji należy szukać 
w zmianie sposobów użytkowania grun-
tów i akwenów morskich oraz bezpośred-
niej eksploatacji zasobów naturalnych, jak 
również zmianie klimatu, która jest trzecim 
pod względem wagi czynnikiem napędzają-
cym ten proces. 

Konferencja Stron Konwencji o róż-
norodności biologicznej, która odbędzie 
się w październiku 2020 r. w Kunming, 
Chinach, będzie okazją do przyjęcia rze-
telnych globalnych ram pozwalających 
zatrzymać utratę bioróżnorodności. Aby 
zapewnić wiodącą rolę UE w tym zakre-
sie, do marca 2020 r. Komisja przedsta-
wi strategię na rzecz bioróżnorodności, 
w następstwie której w 2021 r. zostaną 
podjęte konkretne działania. W strategii 
tej przedstawione zostanie stanowisko, ja-
kie UE zajmie w trakcie Konferencji Stron 
Konwencji, oraz opisane zostaną globalne 
cele w zakresie ochrony bioróżnorodności, 
jak również zobowiązania do usunięcia naj-
ważniejszych przyczyn utraty różnorodno-
ści biologicznej w UE, mające za podstawę 
mierzalne cele pozwalające wyeliminować 
te przyczyny. 

W strategii na rzecz bioróżnorodno-
ści zostaną wskazane szczególne środki 
umożliwiające realizację zakładanych 
zamierzeń. Mogłyby one np. obejmować 
określone ilościowo cele dotyczące zwięk-
szenia powierzchni chronionych obszarów 
lądowych i morskich charakteryzujących 
się bogatą różnorodnością biologiczną, 
w oparciu o sieć Natura 2000. Państwa 
członkowskie powinny również zacieśnić 
współpracę transgraniczną w celu skutecz-
niejszej ochrony i odbudowy obszarów 
objętych tą siecią. Komisja określi, jakie 
działania, w tym prawodawcze, mogłyby 
pomóc państwom członkowskim poprawić 
stan ekologiczny zdegradowanych ekosys-
temów, m.in. systemów bogatych w węgiel, 
oraz przywrócić je do dobrego stanu. Strate-
gia będzie również zawierać propozycje eko-
logizacji europejskich miast i zwiększenia 
bioróżnorodności przestrzeni miejskich. 
Komisja rozważy również możliwość przy-
gotowania planu odbudowy zasobów ➥

➥
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przyrodniczych oraz możliwe sposoby 
finansowania, aby pomóc państwom człon-
kowskim w osiągnięciu tego celu. 

Wszystkie unijne polityki powinny się 
przyczyniać do zachowania i odbudowy 
kapitału naturalnego Europy. W opisanej 
w sekcji 2.1.6 strategii „od pola do stołu” 
uwzględniona zostanie kwestia stosowa-
nia pestycydów i nawozów w rolnictwie. 
W ramach wspólnej polityki rybołówstwa 
kontynuowane będą prace nad ogranicze-
niem negatywnych skutków połowów dla 
ekosystemów, w szczególności na obszarach 
wrażliwych pod względem środowisko-
wym. Komisja będzie również wspierać le-
piej połączone i dobrze zarządzane morskie 
obszary chronione.

W wyniku zmiany klimatu ekosyste-
my leśne znalazły się pod presją, która 
stale rośnie. Aby UE mogła osiągnąć 
neutralność klimatyczną i zdrowe środo-
wisko naturalne, należy poprawić jakość 
obszarów leśnych w UE i zwiększyć ich 
powierzchnię. Zrównoważone zalesianie 
i ponowne zalesianie, jak również od-
twarzanie zdegradowanych lasów może 
zwiększyć pochłanianie CO2, poprawić 
odporność lasów i wspierać biogospodarkę 
o obiegu zamkniętym. W oparciu o strate-
gię na rzecz bioróżnorodności 2030 Komi-
sja przygotuje również nową strategię leśną 
UE obejmującą pełny cykl lasu i promującą 
liczne usługi ekosystemu leśnego. 

Do głównych celów nowej strategii 
leśnej UE należeć będzie skuteczne za-

lesianie oraz ochrona i rekultywacja 
lasów w Europie, co pozwoli zwiększyć 
pochłanianie CO2, ograniczyć liczbę i za-
sięg pożarów lasów oraz promować bio-
gospodarkę, przy pełnym poszanowaniu 
zasad ekologicznych, które sprzyjają bio-
różnorodności. Krajowe plany strategiczne 
przygotowane w ramach wspólnej polityki 
rolnej powinny zachęcać podmioty odpo-
wiedzialne za gospodarkę leśną do zrów-
noważonej ochrony i uprawy lasów oraz 
do zrównoważonego zarządzania lasami. 
W oparciu o swój komunikat „Zintensy-
fikowanie działań UE na rzecz ochrony 
i odtwarzania światowych lasów” Komisja 
wprowadzi środki, zarówno regulacyjne 
jak i inne, mające na celu promowanie 
produktów przywożonych i łańcuchów 
wartości, które nie wiążą się z wylesianiem 
i degradacją lasów.

Centralną rolę w ograniczaniu różnego 
rodzaju zapotrzebowania na zasoby grun-
towe w UE i przeciwdziałaniu zmianie 
klimatu ma do odegrania zrównowa-
żona niebieska gospodarka. W coraz 
większym stopniu uznaje się rolę, jaką 
oceany odgrywają w łagodzeniu zmia-
ny klimatu i przystosowaniu się do niej. 
Sektor ten może przyczynić się do zielo-
nej transformacji dzięki poprawie wyko-
rzystania zasobów wodnych i morskich 
oraz np. dzięki promowaniu produkcji 
i wykorzystania nowych źródeł białka, co 
mogłoby złagodzić presję na grunty rolne. 
Ogólnie rzecz ujmując, trwałe rozwiąza-
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ok. 93 mln euro, a nadwyżka eksportu nad importem może wzrosnąć do ok. 704,6 
mln euro, wobec 689,6 mln euro w analogicznym okresie 2019 roku.

Handel zagraniczny drobiem

W 2019 roku kontynuowany był wzrostowy trend w polskim handlu zagranicznym 
drobiem (żywiec, mięso, podroby i przetwory), jednak dynamika wzrosty była niższa niż 
rok wcześniej. Eksport zwiększył się do 1,62 mln ton, tj. o 10%, przy 10% wzroście 
wpływów ze sprzedaży (3,09 mld euro). Import zaś zwiększył się o 10,2% do 183 tys. 
ton, przy 3% wzroście wydatków do 327 mln euro. Dodatnie saldo wymiany handlowej 
zwiększyło się do 1,43 mln ton, tj. o 10%, a wartościowo o 11% do 2,76 mld euro (tab. 
4). Na rozwój eksportu duży wpływ ma przewaga cenowa polskiego mięsa drobiowego na 
rynku unijnym, które jest średnio o ok. 30% tańsze niż unijne oraz wysoka koncentracja 
produkcji i powiązania integracyjne producentów z przetwórcami. 

W 2019 roku w strukturze towarowej eksportu produktów z drobiu nie nastąpiły więk-
sze zmiany. Dominującą pozycję utrzymało mięso i podroby drobiowe (90% wolumenu), 
przetwory drobiowe – 8,8%, a żywy drób – 1,2%. Głównym rynkiem zbytu dla produktów 
drobiowych z Polski nadal były kraje członkowskie UE-28 z 75% udziałem. W strukturze 
towarowej importu najbardziej znaczącą pozycję stanowiło mięso i podroby (49,6%) oraz 
drób żywy (43,4%), zaś przetwory drobiowe 7%. Udział krajów UE w imporcie produktów 
drobiowych w 2019 roku wzrósł ok. 86%. tj. Tym samym udział krajów trzecich zwiększył 
się do ok. 14%., co było spowodowane wzrostem importu z Ukrainy.

Eksport mięsa drobiowego i podrobów w 2019 roku wyniósł 1,45 mln ton i był większy 
niż rok wcześniej o 9,7%. Wpływy ze sprzedaży wzrosły o 9,2% do 2,6 mld euro. Głów-
nym kierunkiem eksportu mięsa i podrobów drobiowych były kraje UE, spośród których 
największe ilości mięsa trafiły do: Niemiec (223 tys. ton), Wielkiej Brytanii (122 tys. ton), 
Holandii (117 tys. ton), Francji (91%) i Czech (79 tys. ton). Wpływy ze sprzedaży do tych 
krajów były wyższe niż rok wcześniej odpowiednio: do Niemiec o 0,6%, Wielkiej Brytanii 
o 11,4%, Holandii o 2,6%, Francji o 0,9%, zaś do Czech spadły o 6,5% do 158,2 tys. euro. 

Import mięsa i podrobów drobiowych w 2019 roku wzrósł do 90,9 tys. ton, tj. o 14,5%, 
przy wzroście wydatków o 2,1% do 126,5 mln euro. Dominującymi dostawcami mięsa 
i podrobów do Polski w 2019 roku były: Ukraina (27,1 tys. ton – wzrost o 10,6%), Niemcy 
(23,0 tys. ton – wzrost o 28,5%), Wielka Brytania (8,7 tys. ton – spadek o 6,5%), Słowacja 
(8,3 tys. ton – wzrost o 32,2%). Spośród krajów pozaunijnych największym dostawcą mięsa 
i podrobów była Ukraina – 29,8% wolumenu importu. 

Eksport żywego drobiu wzrósł w 2019 roku do 73,0 mln sztuk, tj. o 21,6%, w tym do 
krajów WNP wzrósł o 15,4% do 60,0 mln sztuk. Największy udział w wywozie miały, 
podobnie jak rok wcześniej, kurczęta o masie mniejszej niż 185 g (80,9%). Głównym 
nabywcą drobiu żywego pozostawały kraje WNP (82,2% udziału w polskim eksporcie). 
Największe wpływy ze sprzedaży żywego drobiu uzyskaliśmy w handlu z Niemcami  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych Ministerstwa Finansów (MF)

nia w zakresie zmiany klimatu wymagają 
zwrócenia większej uwagi na rozwiązania 
oparte na zasobach przyrody, w tym za-
pewnienia zdrowych i odpornych mórz 
i oceanów. Komisja przeanalizuje usta-
lenia Międzyrządowego Zespołu ds. 
Zmian Klimatu przedstawione w spra-
wozdaniu specjalnym na temat oceanów 
i zaproponuje środki w obszarze polityki 
morskiej. Będą one obejmować bardziej 
zrównoważone sposoby gospodarowania 
obszarami morskimi, w szczególności 
w celu wykorzystania rosnących możli-
wości pozyskiwania energii z morskich 
źródeł odnawialnych. Komisja będzie 
również stosować podejście zerowej tole-
rancji dla nielegalnych, nieraportowanych 
i nieuregulowanych połowów. W trakcie 
zaplanowanej na 2020 r. w Portugalii 
konferencji Organizacji Narodów Zjed-
noczonych w sprawie oceanów, UE będzie 
miała okazję, by podkreślić wagę działań 
związanych z problematyką morską. 

ZEROWY POZIOM EMISJI 
ZANIECZYSZCZEŃ NA 
RZECZ NIETOKSYCZNEGO 
ŚRODOWISKA 

Zapewnienie nietoksycznego środo-
wiska wymaga większych wysiłków, by 
zapobiec powstawaniu nowych zanie-
czyszczeń, jak również działań ma-

Rys. 6. Struktura geograficzna eksportu mięsa drobiowego i podrobów w 2019 roku 
 (wg wolumenu)    (wg wartości)

➥
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jących na celu redukcję i usunięcie 
istniejących zanieczyszczeń. Aby chro-
nić obywateli i ekosystemy w Europie, 
UE musi lepiej monitorować zanieczysz-
czenie powietrza, wody, gleby oraz pro-
duktów konsumpcyjnych, informować 
o tych zanieczyszczeniach, zapobiegać im 
oraz usuwać ich skutki. W tym celu UE 
oraz państwa członkowskie będą musiały 
zbadać w bardziej systematyczny sposób 
wszystkie polityki i regulacje. Z myślą 
o rozwiązaniu tych powiązanych proble-
mów Komisja przyjmie w 2021 r. plan 
działania na rzecz eliminacji zanieczysz-
czeń powietrza, wody i gleby. 

Należy odtworzyć naturalne funkcje 
wód powierzchniowych i gruntowych. 
Wymaga tego ochrona i odbudowa róż-
norodności biologicznej w rzekach, je-
ziorach, na terenach podmokłych oraz 
w estuariach. Odtworzenie tych funkcji 
jest również potrzebne, by zapobiegać 

stratom powstałym w wyniku powodzi 
oraz ograniczać te straty. Wprowadzenie 
strategii „od pola do stołu” ograniczy 
zanieczyszczenie środowiska związane 
z nadmiarem substancji biogennych. Ko-
misja zaproponuje ponadto środki doty-
czące zanieczyszczeń z odpływów wody 
z terenów miejskich oraz nowych, szcze-
gólnie szkodliwych zanieczyszczeń takich 
jak mikrodrobiny plastiku i chemikalia, 
w tym produkty lecznicze. Należy rów-
nież zająć się kwestią łącznych skutków 
różnych substancji zanieczyszczających. 

Komisja uwzględni wnioski wycią-
gnięte z oceny obowiązujących prze-
pisów dotyczących jakości powietrza. 
Zaproponuje również wzmocnienie prze-
pisów dotyczących monitorowania i mo-
delowania jakości powietrza oraz planów 
jego ochrony, aby pomóc samorządom te-
rytorialnym osiągnąć lepszy stan powietrza. 
Przede wszystkim zaproponuje przegląd 

norm jakości powietrza, tak aby dostosować 
je w większym stopniu do zaleceń Świato-
wej Organizacji Zdrowia. 

Komisja dokona przeglądu unijnych 
środków dotyczących ograniczenia za-
nieczyszczeń pochodzących z dużych 
instalacji przemysłowych. Zbada zakres 
sektorowy przepisów oraz możliwości 
uczynienia ich w pełni spójnymi z polityką 
klimatyczną, energetyczną oraz dotyczącą 
gospodarki o obiegu zamkniętym. Wspól-
nie z państwami członkowskimi podejmie 
również wysiłki, aby skuteczniej zapobiegać 
awariom przemysłowym. 

Aby zapewnić nietoksyczne środo-
wisko, Komisja przedstawi strategię 
w zakresie chemikaliów na rzecz zrów-
noważoności. Pozwoli ona lepiej chronić 
obywateli i środowisko przed niebezpiecz-
nymi chemikaliami oraz zachęci do inno-
wacyjnego opracowywania bezpiecznych 
i zrównoważonych rozwiązań alterna-
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(38,6 mln euro – 48% wartości wpływów), w dalszej kolejności z Ukrainą (15,2 
mln euro – 18,9%) i Chinami (10,3 mln euro – 12,8%).

W 2019 roku import żywego drobiu do Polski zwiększył się do 126,8 mln sztuk (o 7,3 
mln sztuk), co odpowiada 79,6 tys. ton w ekw. mięsa (wzrost r/r o 4,7%), przy wydatkach 
na poziomie 2018 roku. Głównym dostawcą żywych ptaków do Polski były kraje UE, 
w tym: Węgry (20,6% wolumenu importu), Holandia (19,2%), Słowacja (19,2%) i Czechy 
(17,3%). Deficyt w handlu żywym drobiem w 2019 roku zwiększył się do 55,8 tys. ton 
żywca w ekwiwalencie mięsa, tj. o 1,6 tys. ton, a wartościowo uległ poprawie o 16,1 mln 
euro do 74,9 mln euro (tab. 4).

W I półroczu 2020 roku eksport produktów drobiowych (żywiec, mięso, podroby i prze-
twory) zakładany jest na poziomie roku poprzedniego i wyniesie ok. 840 tys. ton, zaś 
import nieznacznie wzrośnie do ok. 95 tys. ton, tj. o ok. 1,2%. Wartościowo wpływy ze 
sprzedaży produktów drobiowych wzrosną o ok. 9% do 1,65 mld euro, natomiast wartość 
importu może nieznacznie wzrosnąć do ok. 172 mln euro, tj. o 0,7%. Dodatnie saldo 
wymiany handlowej ulegnie dalszej poprawie do 1,48 mld euro, wobec 1,34 mld euro 
w analogicznym okresie 2019 roku.

 
Mirosława Tereszczuk

1 Łącznie: żywiec, mięso, podroby, tłuszcze i przetwory trzech głównych gatunków mięsa, tj.: wieprzowiny, wołowiny i drobiu, ale bez handlu zagranicznego 
mięsem innych gatunków (tj.: końskiego, baraniego, dziczyzny, mięsa królików, itp.).

2 Na początku 2014 roku w związku z wykryciem na terenie Polski ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), zakupy mięsa wieprzowego i wyrobów wieprzowych 
w Polsce zaprzestały kraje Unii Celnej: Rosja, Białoruś, Kazachstan, a także Ukraina (zakaz eksportu na Ukrainę świń, mięsa wieprzowego i ich przetworów obowią-
zywał od 17.02.2014 r. do 18.06.2014 r., a od 25.07.2014 r. obowiązuje zakaz importu na Ukrainę tylko z województw gdzie potwierdzono ASF) oraz Chiny (od 
13.02.2014 r.), Japonia i Korea Płd. (od 18.02.2014 r.), Tajwan (od 19.02.2014 r.), Singapur (od 22.02.2014 r.), Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia (od 24.01.2018 r.).

3 Na podstawie niepublikowanych danych Ministerstwa Finansów.

tywnych. Zapewnienie lepszej ochrony 
zdrowia i środowiska przy jednoczesnym 
zwiększeniu globalnej konkurencyjności 
będzie wymagać współpracy wszystkich 
stron, m.in. przemysłu. Będzie ono moż-
liwe dzięki uproszeniu i wzmocnieniu ist-
niejących ram prawnych. Komisja zbada, 
w jaki sposób lepiej wykorzystać unijne 
agencje i instytucje naukowe do przejścia 
na proces „jedna substancja – jedna ocena” 
oraz zapewnić większą przejrzystość, kiedy 
priorytetem są działania dotyczące chemi-
kaliów. Jednocześnie ramy prawne będą 
wymagały szybkich aktualizacji pozwala-
jących uwzględnić dowody naukowe do-
tyczące ryzyka stwarzanego przez substan-
cje zaburzające funkcjonowanie układu 
hormonalnego, niebezpieczne chemikalia 
w produktach (w tym produktach przy-
wożonych), łączne skutki różnych chemi-
kaliów oraz trwałe substancje chemiczne.

Tomasz Mocarski

➥
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Polski rząd od początku sceptycznie po-
traktował ambicje Brukseli. Przypomnijmy, 
że już 20 czerwca 2019 premier Mateusz 
Morawiecki sprzeciwił się decyzji szczytu 
UE, żeby Unia osiągnęła neutralność kli-
matyczną do 2050 roku. Decyzje szczytu 
wymagają jednomyślności, więc opór polski 
ratował interesy krajów europy wschodniej 
wychodzących z energetyki węglowej. Jak 
pisaliśmy, sprawa wróciła w grudniu 2019 
roku, ale nie poprzez Radę Europy, co jest 
uczciwą drogą, ale poprzez Komisję Euro-
pejską jako tzw. Zielony Ład – nowy okręt 
flagowy UE. Dlaczego przez komisję? O ile 
Rada Europy poddaje pomysły pod gło-
sowanie, to Komisja Europejska nakazuje. 
Warto też przypomnieć, że art. 15 traktatu 
o Unii Europejskiej ustala, że to rada, nie 
Komisja, w drodze konsensusu (głosowa-
nie) państw członkowskich, programuje 
tak wielkie projekty, priorytety i cele jakie 
zawiera Green Deal i to, co się stało w grud-
niu 2019 stanowi obejście traktatu. Władze 
Unii zrobią wszystko, żeby uniknąć zabloko-
wania pomysłu przez m.in. Polskę.

Jak mówimy o nowej, proponowanej 
przez Komisję Europejską polityce klima-
tycznej, to rodzi się pytania, kto na niej 
skorzysta? Europa wschodnia czuje się za-
grożona, bo jesteśmy w innej sytuacji go-
spodarczej, struktura energetyczna jest inna. 
Staniemy się klientem tych silniejszych i bo-
gatszych krajów.

A co jeśli kryzysu klimatycznego nie ma? 
Badacze klimatu reprezentujący instytucje 
nie powiązane z głównym nurtem nauko-

wym afiliowanym przy ONZ, IPCC, Komi-
sji Europejskiej publikują dane dowodzące, 
że wchodzimy w fazę ochłodzenia klimatu, 
a ocieplenie obserwowanew w ostatnich kil-
kudziesięciu latach jest krótkookresowym 
kaprysem krzywej, która długoterminowo 
opada. Jeżeli zgodnie z wiedzą naukową rola 
CO2 w kształtowaniu życia na Ziemie jest 
pozytywna, a nadto klimat się nie ociepla, 
a ochładza – jakie są podstawy do przepro-
wadzania rewolucji, jaką jest Zielony Ład?

Prawdę o środowisku, prawach przyrody 
i problemach Ziemi przesłoniły niezliczone 
akcje, nie zawsze trafione i nie zawsze słusz-
ne, ekologów, animalsów i innych NGO-
-sów (których finansowanie jest tyleż oczy-
wiste, co nie chętnie opisywane) i trudny do 
strawienia ogrom problemów, którymi chcą 
nas przerazić.

Kiedy uwaga Europy koncentruje się na 
globalnym ociepleniu (Europa może mieć 
wpływ tylko lokalny), masowym wymiera-
niu gatunków (gatunki i tak wymierają, co 
jest prawem ewolucji, chociaż niewątpliwie 

człowiek ma swój wymierny wkład), topnie-
niu pokrywy lodowcowej (niezwykle daleko 
od Europy), ograniczeniu stosowania GMO, 
czyli na problemach, które wykraczają poza 
kompetencje pojedynczych rządów i nawet 
rządu centralnego w Brukseli, i na które albo 
lekarstwa nie ma, albo jest niepotrzebne, bo 
choroba jest tworem wyobraźni, to odnosić 
skutek taki, że projekty europejskie staja się 
głownie międzynarodówkowe, nieprzej-
rzyste i wymagają od suwerennych krajów 
zrzekania się suwerenności.

Taki transfer kompetencji w sferach nie-
zrozumiałych wymaga, z jednej strony, two-
rzenia ton dokumentów, przez kóre trudno 
przejść całościowo (więc się nie przechodzi), 
z drugiej sieci wiernych urzędników i klien-
tów, na których poparcie może liczyć. Taki 
jest Zielony Ład.  Nie jest on zaledwie jed-
nym z wielu projektów UE, to nowa misja 
definiująca kontynent, misja potrzebująca 
do swojej realizacji nowego człowieka.  UE 
zainwestowała już tak duzo swojego kapitału 
i czasu politycznego w zielone przejście, że 

Nowy okręt flagowy Unii 
Europejskiej ma kolor zielony
Komisja Europejska informowuje w swoich komunikatach, że Zielony Ład stanowi integralną 
część opracowanej przez obecną Komisję strategii mającej na celu wdrożenie agendy ONZ na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i innych priorytetów, jakie przewodnicząca Ursula von 
der Leyen przedstawiła w swoich wytycznych politycznych. W ramach Zielonego Ładu Komisja 
zmieni proces koordynacji makroekonomicznej w ramach europejskiego semestru w taki sposób, 
aby uwzględniał on cele zrównoważonego rozwoju ONZ, aby – jak informuje Komisja Europejska 
– zrównoważoność i dobrobyt obywateli były traktowane jako priorytet polityki gospodarczej, 
a cele zrównoważonego rozwoju znalazły się w centrum polityki i działań UE. 
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I ♥ CO2
Cykliczne, gwałtowne i dramatyczne 
globalne i regionalne wahania tem-
peratury miały miejsce przez miliony
lat, na długo zanim ludzie wymyślili 
rolnictwo, przemysł, samochody i sys-
temy handlu emisjami. Wiadomo, że 
wiele naturalnych czynników przyczy-
nia się do tych zmian, chociaż nawet 
najbardziej wyrafinowane modele kli-
matyczne nie pozwalają na konsensus 
w sprawie zakresu wpływu człowieka 
na zagrożenie zmianami klimatu. Dla-
czego wywołane rzekomo przez czło-
wieka globalne ocieplenie spowodo-
wane paleniem skamielin otrąbiło się 
jako epicki kryzys ludzkości? CO2, gaz 
cieplarniany”, został uznany za głów-
nego sprawcę i nazwany zagrażają-
cym„ zanieczyszczeniem”. Dzieje się 
tak pomimo faktu, że w całej historii 
Ziemi wzrost poziomu CO2 w atmosfe-
rze często występował, ale nie dopro-
wadzał do wzrostu temperatur. Należy 
również rozumieć, że CO2 stanowi zale-
dwie 0,04 z 1% atmosfery, a około 97% 
tej niewielkiej ilości śladowej pochodzi 
z naturalnie występujących źródeł, na 
które ludzie nie mają wpływu. Wielkim 
kłamstwem jest to, że żyjemy w uzna-
nym kryzysie klimatycznym. Ogrzewa-
nie i chłodzenie klimatu występowało 
na przestrzeni wieków. Czy Ziemia się 
ociepla? Prawdopodobnie nie, ale co, 
jeśli tak jest? W przyszłym roku może 
być na przykład chłodniej niż w tym. 
Modele przewidujące kryzys są w naj-
lepszym razie spekulacyjne.
Z książki: „Climate of Corruption. Politics 
and Power Behind the Global Warming 
Hoax” Larry Bell 

 
 

 

jego porzucenie  poważnie zaszkodziłby jej 
legitymacji. Tym bardziej, że za oceanem 
siostrzany projek, o Nazwie Nowy Zielony 
Ład jest w tych dniach forsowany przez do-
mokratów w USA siłami i głosem Alexan-
drii Ocasio Cortez.  Europejsko-amerykań-
ska Zielona Rewolucja, która ma na nowo 
zdefiniować świat uzyskała już oficjalne 
poparcie prawie wszystkich państwa Unii 
Europejskiej (wyjątkiem jest Polska, o czym 
pisaliśmy,  która nie zgadza się na podpisa-
nie się pod celem osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2050 r.)

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ur-
sula von der Leyen chce pójść dalej. W marcu 
przyszłego roku planuje wprowadzić „prawo 
klimatyczne”, aby zapewnić, że wszystkie 
polityki europejskie będą ukierunkowane na 
cel neutralności klimatycznej. Pragnie, aby 
państwa członkowskie zgodziły się na ogra-
niczenie emisji o około 40% między 2017 r. 
a 2030 r. Zasugerowała również przeznacze-
nie połowy środków Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego i jednej czwartej budżetu 
UE na cele związane z klimatem i przezna-
czenie 100 mld EUR do regionów i sekto-

rów najbardziej dotkniętych dekarbonizacją. 
Jeśli kraje spoza UE będą zwlekały, zamierza 
wprowadzić taryfę węglową.

Wielkie plany na odległą przyszłość 
słusznie budzą sceptycyzm. Dla liderów 
stojących przed reelekcją co cztery lub pięć 
lat cel do 2050 r. jest mało wiążący. Należy 
się spodziewać bitwy: sprzeciw ze strony 
państw członkowskich produkujących pa-
liwa kopalne, sektorów energochłonnych, 
branż wrażliwych na handel, gospodarstw 
domowych zależnych od samochodów bę-
dzie zaciekły.

Tomasz Mocarski
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W maju tego roku Komisja Europejska 
przyjęła koncepcję Zielonego Ładu, któ-
rej częścią jest nowa strategia „od pola 
do stołu”. Co one znaczą dla polskiej 
branży mięsnej oraz współpracującej 
z nią rolnictwem?

Jedną z wielu rzeczy, którymi ta strategia 
się zajmie, są wzorce konsumpcji i wybory 
żywieniowe konsumentów, a konkretnie 
konsumpcja mięsa. O ile mi wiadomo, 
podejście rozważane przez Komisję suge-
ruje, abyśmy przestali promować produkty 
mięsne, przestali stymulować ich produkcję 
i narzucili bardziej ukierunkowane stoso-
wanie przepisów podatkowych dotyczących 
mięsa. Drugim elementem wysuniętym 
przez Komisję i zwolenników od pola do 
stołu jest potrzeba ograniczenia produkcji 
zwierzęcej i zmiany orientacji na rodzaje 
produkcji roślinnej. Jest to uproszczona 
wizja rolnictwa i dlatego jest niebezpieczna 
pod wieloma względami. Obecnie blisko 30 
procent gruntów rolnych w Europie uważa 
się za grunty marginalne, na których upra-
wa roślin uprawnych byłaby praktycznie 
niemożliwa i niezwykle kosztowna z punk-
tu widzenia środowiska i klimatu. Europej-
scy i Polscy hodowcy zwierząt odgrywają 
wiodącą rolę w utrzymywaniu pastwisk, 
łąk zapobieganiu zamykaniu górskich te-
renów wiejskich i rozprzestrzenianiu się 

pożarów lasów w lecie. Należy podkreślić, 
że proponowana przez Komisję Europejską 
nowa strategia jest całkowicie oderwana od 
obecnych realiów ekonomicznych. Co gor-
sza, całkowicie nie uwzględnia ona prognoz 
wzrostu populacji na świecie i w związku 
z tym zapotrzebowania na białko zwie-
rzęce. Z kolei pomysł, by do 2030 roku 
co najmniej 25 procent gruntów rolnych 
przeznaczyć na rolnictwo ekologiczne ro-
dzi pytanie, czy tak naprawdę za dziewięć 
i pół roku będzie wysoki popyt na rynku 
na produkty ekologiczne, że tego rodzaju 
produkcja będzie rentowna? Są analizy, 
które wskazują, że produkcja ekologiczna 
będzie rosła i klienci tego będą oczekiwali. 
Przypomnę jeden fakt, że 10 lat temu wie-
lu ekspertów twierdziło, że w 2020 roku 
nastąpi niemal śmierć branży mięsnej, bo 
mięso stanie się passe. Tak się nie stało i tak 
nie się nie stanie, bo konsumenci oczekują 
wysokiej jakości białka zwierzęcego, bo wie-
dzą, że jest ono potrzebne do prawidłowego 
rozwoju człowieka.

Komisja Europejska twierdzi, że ograni-
czenie produkcji mięsnej będzie korzyst-
ne dla wszystkich.

We wrześniu ubiegłego roku Parlament 
Europejski opublikował analizę o me-
gatrendach w sektorze rolnym i żywno-

Wszelkie plany oraz strategie 
mogą runąć w jednej chwili
Rozmowa z Witoldem Cho-
ińskim, prezesem zarządu 
Związku Polskie Mięso
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ściowym. Z tego dość krytycznego doku-
mentu wynika, że do 2050 roku konieczne 
będzie zwiększenie produkcji żywności 
o 50 procent (w porównaniu z obecnymi 
poziomami), aby nakarmić dodatkowe 2,3 
miliarda ludzi, bowiem wówczas Ziemię ma 
zamieszkiwać 10 mld ludzi. Niewątpliwie 
przed sektorem rolnym oraz rolno-spo-
żywczym stoi wyzwanie. Nie należy myśleć 
o ograniczaniu czy wyznaczaniu oderwa-
nych od realiów celów, ale trzeba zastano-
wić się nad tym, jak wykorzystać obecny, 
istniejący potencjał. Zgadzam się tu z opinią 
Joe Healy, wiceprezesa Copa, który powie-
dział, że mięso jest podstawowym towarem, 
którego popyt nie jest zbyt elastyczny na 
wahania cen. Dla konsumenta jedyną al-
ternatywą jednego rodzaju mięsa jest inny 
rodzaj mięsa. To jest rzeczywistość rynku, 
która wynika z głębokiej i niezbędnej po-
trzeby tego produktu. Komisja oczekuje, 
że zastąpienie produktów mięsnych będzie 
korzystne dla produkcji alternatywnych 
źródeł białka, głównie roślinnego, ale w bar-
dzo wielu przypadkach są to produkty wy-
soko przetworzone, które nie będą chroni-
ły zdrowia konsumentów tylko drenowały 
ich portfele. W świetle powyższego trudno 
więc mówić o korzyściach dla gospodarki 
czy konsumentów. To są ewidentne straty. 

Jakie zagrożenia dla polskiego sektora 
mięsnego dostrzega pan w przyjętej 
strategii? 

Przede wszystkim trzeba być świadomym 
naszych możliwości rozwojowych. I znów 
podam przykład. Polska ma 3,2 mln ha łąk. 
Na cele rolnicze – hodowlę bydła wykorzy-
stujemy jedynie 1,6 mln ha. Jeśli z tego, 
co już używamy mielibyśmy odłogować 
10 procent to znaczyłoby, że musielibyśmy 
ograniczyć obecną produkcję, a to znaczy 
spadek dochodów i miejsc pracy. Nasze rol-
nictwo w porównaniu z krajami tzw. starej 
Unii jest na innym poziomie. Można śmiało 
powiedzieć, że jesteśmy w dużo lepszym sta-
nie ekologicznym niż one. Nowa strategia 
od pola do stołu pokazuje, że polska bran-
ża mięsna oraz rolna muszą bardziej zinte-
grować swoje siły i działania by zapobiec 
szkodliwym rozwiązaniom, całkowicie ode-
rwanym od rynku. Odgórnie zdecydowa-
no o ograniczaniu branży. To przypomina 
gospodarkę centralnie planowaną z czasów 
nam dobrze znanych. Polska branża mię-
sna to prawie 6% PKB. Według tego planu 
mamy zrezygnować z części naszych docho-
dów, miejsc pracy!

Czy Pana zdaniem polska branża mięsna 
sobie poradziła sobie z najgorszym cza-
sie epidemii koronawirusa?

Nie mam co do tego żadnych wątpliwo-
ści. Z drugiej strony niewątpliwie epidemia 
SARS-Cov-2 zaskoczyła wszystkich. To do-
skonale widać po całym łańcuchu produk-
cji. Jednocześnie strony epidemia pokazała 
wszystkim, że w Polsce mamy sprawny sys-
tem szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
produkcji. Inaczej mówiąc kryzys, jakiego 
doświadczyliśmy, nie załamał bezpieczeń-
stwa żywnościowego ani nie wpłynął na po-
gorszenie nie jakości. Konsumenci w skle-
pach kupowali produkty mięsne tej samej 
jakości co przed epidemią. Koronawirus 
wymusił na przedsiębiorstwach wprowa-
dzenie dodatkowych nowych zasad reżimu 
sanitarnego, tak zapobiegać ewentualnej 
transmisji wirusa. Zasady te zostały wypra-
cowane wspólnie z Głównym Inspektora-
tem Sanitarnym (GIS). Po prostu to była 
konieczność. Przedsiębiorstwa mięsne wie-
dza jaka ciąży na nich odpowiedzialność, 
dlatego były pierwszymi na rynku, które 
wprowadziły wytyczne GIS.

A jak Pana zdaniem będzie wyglądać 
branża mięsna w epoce post-Covid-19?

Epidemia koronawirusa uświadomiła 
wszystkim, że wszelkie plany oraz strategie 
mogą runąć w jednej chwili, a firmy muszą 
przejść do działania w systemie awaryjnym. 
By można było przewidywać przyszłość dla 
branży mięsnej lub szerzej dla całego sekto-
ra żywnościowego, to musimy mieć odpo-
wiedź na to jak w rzeczywistości epidemia 
koronawirusa wpłynęła na nawyki i zacho-
wania konsumenckie Polaków. Pierwsze 

odczyty danych makro i zachowań konsu-
menckich wskazują, że pomimo wzrostu 
wartości koszyka zakupów żywności Polacy 
ograniczyli liczbę zakupów. Ponadto, pomi-
mo otwarcia branży HoReCa nasi rodacy 
wcale nie są skorzy do korzystania z jej usług 
jak to było przed epidemią. Nikt nie wie, 
czy te zachowania konsumentów będą stałe, 
czy też sytuacja się zmieni, a jeśli ulegnie 
zmianie, to kiedy? Rozmaite eksperckie 
analizy wskazują na wakacje, inne mówią 
o jesieni tego roku, a jeszcze inne o wiośnie 
2021 roku. Mimo iż nastąpiło poluzowanie 
w gospodarce, to w praktyce jest widoczny 
stan zawieszenia. 

Polska branża mięsna nie jest oderwa-
na od świata i również kryzys na rynkach 
eksportowych jest odczuwany w Polsce. 
Niestety świeże mięso zazwyczaj najbar-
dziej odczuwa skutki jakichkolwiek kryzy-
sów. Branża zna to prawo. Obecnie branża 
próbuje wypatrzeć bieżących trendów by 
móc szybko na nie zareagować, ale rynek 
jest – jak już to powiedziałem przed chwi-
lą – w swoistym letargu. Choć prognozy 
dla eksportu żywności, w tym mięsa nie 
są katastrofalne, to jestem umiarkowanym 
optymistą i powrót do w miarę normalnej 
aktywności handlowej, w tym eksportu wi-
dzę dopiero w drugiej połowie 2021 roku. 
To będzie tak naprawdę zależeć od tego jak 
szybko nauczymy się żyć czyli my i reszta 
świata z koronawirusem, występowaniem 
i najmniej szkodliwym dla społeczeństwa 
oraz gospodarki zwalczaniem ognisk tej cho-
roby. Nie należy biernie czekać na zmianę. 
Czas do zmiany trzeba poświęcić na anali-
zowanie rynków i oczekiwań konsumentów, 
w tym na rynkach eksportowych. 



produkujemy w oparciu
o technologię nowoczesnych
tworzyw sztucznych

wysokojakościowe taśmy modularne
bezpieczne dla żywności

Patron projektu:

TAŚMY MODULARNE
Z TWORZYW ANTYBAKTERYJNYCH

Posiadamy w ofercie taśmy modularne wyprodukowane na bazie w pełni antybakteryjne-
go tworzywa. Możecie Państwo dzięki zastosowaniu naszych taśm zwiększyć bezpieczeń-
stwo produktu.

SKUTECZNOŚĆ
Aż do 99% skuteczność w walce z bakteriami Gram + i Gram - takimi jak 
np E.Coli, S. Aureus, MRSA, C. Albicans, A. BAumannii

BEZPIECZEŃSTWO
BBrak możliwości migracji bakteryjnej . Brak w składzie tworzywa sub-
stancji o strukturze w rozmiarach nano-metrycznych. Brak innych szko-
dliwych dodatków.

KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ
Testy na migrację bakteryjne zgodne z unijnymi wytycznymi (wg symula-
cji dynamiki molekularnej "ZINC") potwierdza je brak migracji bakteryj-
nej. Tworzywo spełnia warunki regulacji FDA.

CYTOTOKSYCZNOŚĆ
Brak jakichkolwiek cyto-toksycznych substancji udowodniony w testach
symulacyjnych "ZINC". Otrzymujemy w ten sposób całkowitą pewność, 
że produkt jest bezpieczny dla człowieka i natury.

ul. Borowikowa 6, 86-065 Łochowice, e-mail: biuro@modernplast.pl
tel/fax: +48 52 329 20 46, tel.kom. +48 798 997 290, NIP: 558 165 13 50
www.modernplast.pl





34 1/2020 |

WOJNA O MIĘSO

W środę 5 lutego 2020 roku TAPP zor-
ganizowało w Parlamencie Europejskim 
wydarzenie śniadaniowe w celu podnie-
sienia świadomości na temat ich inicjaty-
wy i osiągnięcia konsensusu mającego na 
celu umocowanie pomysłu w strukturach 
UE. 

Oprócz ruchów i partii ekologicznych, 
koalicja może liczyć także na wsparcie 
dwóch międzynarodowych korporacji 
(Nestlé i Unilever), Proveg International, 
University of Wageningen i Compassion 
in World Farming Europe (CIWF). Wy-
darzenie poprowadził Bas Eickhout z Ho-
landii (poseł do Parlamentu Europejskie-
go) i wiceprzewodniczący „Zielonych”, 
a gospodarzem spotkania byli posłowie 
Mohammed Chahim i Sylwia Spurek 
– „Socjaldemokraci”. 

Nieznośna lekkość utrudniania 
życia producentom mięsa
Koalicja organizacje zajmujących się zdrowiem zwierząt, śro-
dowiskiem i dobrostanem zwierząt zwana TAPP (True Animal 
Protein Price Coalition) wezwała Parlament Europejski w lutym 
2020 r. Do podniesienia cen mięsa w celu amortyzacji wysokich 
emisji gazów cieplarnianych generowanych przez przemysł. 
Planowany jest wzrost cen mięsa w Unii Europejskiej w celu 
zmniejszenia negatywnego wpływu produkcji zwierzęcej na 
środowisko, w tym emisji CO2 i utraty różnorodności biolo-
gicznej. Parlament twierdzi, że wszelkie dochody z podwyżki 
cen zostaną zainwestowane w ochronę środowiska, natomiast 
podatek od warzyw i owoców może zostać obniżony. Zieloni 
poparli proponowany nowy model ustalania cen mięsa i uwa-
żają, że powinien on zostać uwzględniony w nowej polityce 
żywnościowej UE i strategii od pola do stołu. 
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TAPP proponuje, aby 27 krajów UE 
nałożyło minimalny podatek na mięso 
w wysokości 1 EUR za kilogram między 
2023 a 2025 r. Do 2030 r. wzrosłoby to do 
4,77 EUR za kg wołowiny lub cielęciny, 
3,61 EUR / kg wieprzowiny i 1,73 EUR / 
kg w przypadku kurczaka, odzwierciedla-
jąc różne koszty zdrowotne i środowisko-
we różnych rodzajów mięsa. Zwolennicy 
wzrostu cen nalegają, aby nie nazywać go 
podatkiem, ale systemem uczciwych cen.

TAPP argumentuje, że opłaty te mogą 
zmniejszyć spożycie wołowiny w UE 
o 67%, wieprzowiny o 57% i kurczaka 
o 30% do 2030 r., Zmniejszając emisję 
dwutlenku węgla w Europie nawet o 120 
milionów ton rocznie, co stanowi prawie 
3% wszystkich emisji gazów cieplarnia-
nych w UE.

Podatek ten zwiększyłby dochody UE 
o 32 miliardów euro rocznie. TAPP suge-
ruje, że około 12 miliardów euro powin-
no zostać wykorzystane na rekompensatę 
dla rolników i pomóc im dostosować się 
do rolnictwa opartego na hodowli roślin. 
Około 10 miliardów euro zostanie wyko-
rzystane na subsydiowanie owoców i wa-
rzyw, co obniży koszty dla konsumentów 
zdrowej żywności, a 6 miliardów euro 

zostanie przeznaczone na wsparcie dla 
gospodarstw domowych o niskich do-
chodach, zapobiegając karnemu wpływo-
wi nowych podatków na najbiedniejszych 
w społeczeństwie. Wreszcie 4 miliardy 
euro zostaną wykorzystane na transforma-
cję rolnictwa w krajach rozwijających się.

Impet projektu jest na szczęście osła-
biany przez niepodważalną argumentację 

środowiska producenckiego i rolniczego, 
które słusznie obawia się nieuczciwej prze-
wagi cenowej ze strony pozaeuropejskie-
go mięsa. A zatem podatek UE musiałby 
obowiązywać również w odniesieniu do 
mięsa wprowadzanego do Unii z zewnątrz. 
Jeśli zielony podatek zostanie wdrożony, 
spowoduje to poważne tarcia z partnera-
mi handlowymi. I owszem, Wilbur Ross, 
sekretarz ds. handlu USA otwarcie mówi 
już, że administracja Trumpa weźmie od-
wet za każdy podatek od emisji dwutlenku 
węgla, który spowodowałby nowe koszty 
dla amerykańskich eksporterów. Szanse na 
wprowadzenie paneuropejskiego podatku 
są więc niewielkie i nawet Bas Eickhout, 
holenderski zielonych MEP przyznał, 
że szansa w krótkim okresie jest „bliska 
zeru, ponieważ w takich wypadkach w PE 
wymagana jest jednomyślność wszystkich 
państw członkowskich. Zwolennicy wzro-
stu cen nalegają zatem, aby nie nazywać go 
podatkiem, ale systemem uczciwych cen, 
co ma osłabić siłę ataków, ale nie wielu to 
przekonuje. 

Propozycja TAPP spotkała się z ostrą 
krytyką ze strony rolników. Daniel Aze-
vedo z COPA-COGECA powiedział, 
że „taki plan doprowadzi do turbowy-
ludnienia obszarów wiejskich, a żeby 
utrzymać i podnosić standardy, rolnik 
musi najpierw zarobić pieniądze. Wielu 
krytyków twierdzi, że proponowane pod-
niesienie cen może nie mieć większego 
wpływu na ograniczenie spożycia mięsa, 
a z drugiej strony wyrządziłoby wielką 
szkodę hodowcom zwierząt, zmniej-
szając opłacalność produkcji. Ponadto 
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fundusze wspólnej polityki rolnej mają 
na celu pomóc rolnikom w sprostaniu 
najwyższym standardom środowiska 
(w tym różnorodności biologicznej), bez-
pieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt 
i dobrostanu zwierząt na świecie. Copa 
Cogeca zastanawia się, co się stanie, je-
śli przeniesiemy te pieniądze na obszary 
wiejskie i zaczniemy opodatkowywać je 
w celu wspierania dużych firm produku-
jących mięso syntetyczne. Zdaniem rol-
ników, podatek od produktów mięsnych 
stanowiłby nieznośny ciężar dla unijne-
go modelu hodowli rodzinnej zwierząt 
gospodarskich, nie przynosząc żadnych 
konkretnych korzyści klimatycznych, 
środowiskowych i konsumenckich. 
Wprowadzenie podatku od mięsa tylko 
w Europie miałoby prosty i bezpośredni 
skutek: przeniesienie naszej produkcji do 
krajów trzecich, które nie spełniają na-
szych norm w zakresie dobrostanu zwie-
rząt i środowiska. Wątpliwe, czy podatek 
od mięsa mógłby zmniejszyć ślad żywego 
inwentarza w tym kontekście. Jeśli cho-
dzi o zdrowie, argumenty przemawiają-
ce za podatkiem od mięsa również nie 

wytrzymują krytyki. Jeśli skierujemy 
konsumenta w stronę bardziej przetwo-
rzonej żywności, co zyska na tym zdrowie 
publiczne? 

Swój głos do dyskusji wnosi także Jean 
Luc Meriaux, były już sekretarz generalny 

UECBV. Skrytykował on pomysł TAPP. 
Po pierwsze – argumentuje Meriaux – 
jeśli opodatkowujemy mięso ze wzglę-
du na ochronę zdrowia lub środowiska, 
chcemy powiedzieć, że mięso jest pro-
duktem ryzykownym. Obecnie istnieje 
wiele badań, które pokazują coś wręcz 
przeciwnego; mięso odgrywa wielką rolę 
w zrównoważonej diecie, głównie dzięki 
naturalnym składnikom odżywczym za-
wartym w nim zawartym. Bardzo trudno 
jest znaleźć żywność, która gromadzi tak 
wiele naturalnych składników odżyw-
czych, co mięso. To nie tylko kwestia ilo-
ści, ale także jakości tych składników. Na 
przykład 100 gramów wołowiny dostar-
cza 1 gram żelaza, który jest potrzebny 
dla zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać taką 
samą ilość żelaza z żywności pochodzenia 
roślinnego, trzeba by zjeść 1,2 kg pro-
duktu, np. takiego jak szpinak… W ze-
szłym roku [Lancet] opublikował bada-
nie naukowe wykazujące, że spożycie 
mięsa i produktów mlecznych zmniejsza 
zagrożenie niektórymi chorobami o co 
najmniej 20%. Drugi argument przyta-
czany przez Meriaux, to doświadczenia 
z podatkami w 2011 r. w Danii. Kraj ten 
wdrożył tak zwany „podatek tłuszczowy”. 
A co zrobiła Dania rok później? Usunęła 
podatek. Z jakiego powodu? Ponieważ 
administracja była bardzo skomplikowa-
na, obniżyła popyt w Danii i zachęciła 
ludzi do przekraczania granicy w celu 
zakupu tego samego produktu poza gra-
nicami kraju. Trzeci argument, to argu-
ment z wrażliwości społecznej, bo pierw-
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szymi ofiarami wprowadzanego podatku 
byliby najbiedniejsi konsumenci. 

Wypowiedziało się również Niemiec-
kie Stowarzyszenie Rolników, które tak 
komentuje plany TAPP: „Dobrostan 
zwierząt i ochrona klimatu nie przy-
noszą pożytku, jeśli niemieccy rolnicy 
inwestują w wyższe standardy hodowli, 
a jednocześnie na rynku jest tańsze mięso 
z innych krajów UE”

W raporcie 2020 CE DELFT, agen-
cja, która wykonała badanie na zlecenie 
TAPP, odniosła się do poprzedniego ba-
dania opublikowanego w 2018 roku pt. 
„Prawdziwa cena mięsa”. Przeprowadzo-
no w nim analizę wpływu środowisko-
wego kilku różnych wskaźników, w tym 
amoniaku (który w szczególnym stopniu 
dotyczy Holandii ze względu na koncen-
trację żywego inwentarza). Istotne uwagi 
do raportu wnosi analiza przeprowadzona 
przez UECBV. Przytoczymy kilka z nich. 
Otóż na przykład dane dotyczące zwie-
rząt gospodarskich w UE bardzo często 
pomijane są na rzecz światowych (gdzie 
wyniki środowiskowe są niższe z powodu 
braku wiedzy, badań i innowacji). Raport 
odnosi się do raportu IPCC ONZ (In-

ternational Panel on Climate Change), 
w którym stwierdza się, że rolnictwo, le-
śnictwo i inne użytkowanie gruntów sta-
nowią o emisji 24% gazów cieplarnianych 
(GHG), podczas gdy rolnictwo UE ma 
odpowiednio mniejszy wpływ pod wzglę-
dem udziału, a sektor hodowli zwierząt 
w UE jest poniżej 6% całkowitych emisji 
gazów cieplarnianych w UE. 

W odniesieniu do wielkości produkcji 
mięsa według obszaru, dane liczbowe UE 
wskazują na znaczące ograniczenie produk-
cji mięsa od lat 90-tych. Do 2017 r. najbar-
dziej niepokojące obszary pod względem 
wzrostu wielkości produkowanego mięsa 
to: Ameryka Południowa i Azja. Raport 
nie bierze się pod uwagę sekwestracji węgla 
w UE, unikania stosowania nawozów syn-
tetycznych i produkcji biogazu. W raporcie 
stwierdzono, że choroby przewlekłe są spo-
wodowane „nadmiernym spożywaniem 
rafinowanych produktów skrobiowych, 
olejów roślinnych i cukru. Szczególnie oso-
by o niskich dochodach spożywają dużo 
z trzech ostatnich.” Jednocześnie raport su-
geruje wsparcie super zielonej taryfy (5%) 
dla ziemniaków (bogatych w skrobię), 
mrożonych warzyw (prawdopodobnie po-

chodzących z innych krajów UE), oleju sło-
necznikowego. Ponownie w innym akapi-
cie raportu zaproponowano nakładanie kar 
na żywność opartą na ziemniakach, takiej 
jak frytki i smażone jedzenie. Raport nie 
wspomina o makaronie (bogatym w skro-
bię i węglowodany).

Raport całkowicie ignoruje fakt, że 
przeżuwacze skutecznie przyczyniają się 
do obsługi ekosystemów.

Proponowane tam korzyści fiskalne są 
zarezerwowane głównie dla sektora eko-
logicznego (do 2030 r. 30% powierzchni 
ekologicznej w UE), „zrównoważonego” 
mięsa UE wysokiej jakości, zrównoważo-
nej hodowli zwierząt w UE, warzyw i alter-
natywnych produktów mięsnych. System 
opodatkowania zaproponowany w ramach 
zielonej umowy (dyrektywa o supermarke-
tach) dotyczyłby dużych supermarketów 
detalicznych i innych sklepów detalicznych 
oraz firm cateringowych, ale nie małych 
sklepów detalicznych o rocznym obrocie 
niższym niż 20 000 EUR. Sektor ekologicz-
ny jest postrzegany jako „Święty Graal”, 
którego celem jest zmniejszenie wpływu 
sektora hodowlanego na środowisko. 

Tomasz Mocarski
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Pandemia zakłóciła rynek żywność na 
wiele i sposobów, od plagi gromadzenia 
żywność ze strachu przed niedoborami, po-
przez zachorowania pracowników w całym 
łańcuchu dostaw, aż do paraliżu restauracji, 
znacznych utrudnień w handlu międzyna-
rodowym oraz zakazu podróży z zamknię-
ciem granic włącznie. 

W kwietniu 2020 r. kryzys zmusił nie-
które największe firmy mięsne, takie jak 
Smithfield Foods, Cargill, JBS i Tyson 
Foods do zamknięcia rzeźni i zakładów 
przetwórczych. W miarę zmniejszania się 
zdolności do zbiorów i przetwarzania rol-
nicy musieli pozostawić warzywa nieze-
brane, wylać mleko i uśmiercić zwierzęta. 
Tymczasem ceny wieprzowiny nadal rosną 
w Chinach, ponieważ rynek zachwiał się 
pod wpływem afrykańskiego pomoru świń 
i dalszych zakłóceń produkcji spowodowa-
nych wybuchem pandemii. 

Co najciekawsze, Covid-19 zmusił wie-
lu konsumentów do przemyślenia, w jaki 
sposób kupują i gotują jedzenie, a ostatecz-
nie też, co jedzą. Ponieważ niektóre formy 
dystansu fizycznego, rosnącego bezrobocia 
i recesji gospodarczej kształtują światowe 
rynki, firmy produkujące białka i produkty 
spożywcze staną przed wyzwaniami i szan-
sami w kluczowych obszarach – zdrowie, 

Krajobraz w czasie bitwy  
– branża mięsna i COVID-19
Kryzys w branży mięsnej jest faktem. Każde przedsięwzię-
cie zaczynamy od analizy dziś z perspektywy COVID i po-
tencjalnie kolejnych blokad gospodarki. Komisja Europej-
ska zmienia priorytety programu ramowego w zakresie 
badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, publikacja 
strategii Green Deal jest opóźniona i, jak komentują urzęd-
nicy – powinna odzwierciedlać wnioski płynące z pande-
mii COVID-19 w związku z bezpieczeństwem żywnościo-
wym. Globalny kryzys ma także pomóc wszelkim NGOsom 
w realizacji własnych, ideologicznych planów. Znamienna  
w tym kontekście była ostatnio wypowiedź szefowej pro-
gramu środowiskowego ONZ Inger Andersen, w której ob-
winia brak działań w dziedzinie klimatu za COVID-19. Czy 
miała na to jakieś naukowe dowody. Nie, nie może mieć. 
Covid-19 odkrywa wiele pól do manipulacji. Ruchy na rzecz 
praw zwierząt, ale także niektórzy naukowcy i politycy po-
twierdzają, że hodowla zwierząt (przemysłowych) ma bez-
pośredni związek ze zwiększonym prawdopodobieństwem 
wystąpienia epidemii chorób wpływających na zdrowie 
publiczne. Czy zatem istnieje związek między sposobem, 
w jaki hodujemy zwierzęta gospodarskie w Europie i epi-
demią chorób zakaźnych u ludzi?”. Odpowiedź naukowców 
brzmi „nie”. 
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bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój, 
wartość i zaufanie.

Rynek zareagował gwałtownymi spadka-
mi cen mięsa i drobiu w niektórych kra-
jach, podczas gdy w innych ceny pozostały 
stabilne, a nawet wzrosły. Rynki różnych 
rodzajów produktów mięsnych są również 
nierówne – ceny wołowiny i wieprzowiny 
spadają w wielu częściach świata, ale ceny 
kurcząt i jaj mają tendencję do umacniania 
się. Wielu największych na świecie prze-
twórców mięsa chętnie podkreśla swoje 
zaangażowanie w zaopatrywanie rynków 
i zapobieganie niedoborom na półkach su-
permarketów. Ale w niektórych przypad-
kach poczucie misji podkopywane jest przez 
rozprzestrzenianie się Covid-19 wśród pra-
cowników, od których zależy funkcjonowa-
nie zakładów mięsnych, w efekcie powodu-
jąc jeszcze większe zakłócenia. W kwietniu 
tego roku londyńska grupa badawcza IHS 
Markit analizowała krajobraz branży mię-
snej z rozwijającą się pandemią COVID-19 
na horyzoncie, z następującym efektem.

Europa

Widoczne są różnice sektorowe w regio-
nie, w którym środki kontroli Covid-19 
zmieniają sposób, w jaki ludzie kupują 
i konsumują mięso. Zamknięcie restauracji 
i sieci fast foodów powoduje wzrost presji na 
rynkach wołowiny, obniżając ceny i powo-
dując poważne problemy dla producentów 
i przetwórców. 

Rynki wieprzowiny były bardziej zróżni-
cowane – częściowo ze względu na rozwój 
sytuacji w Chinach, które są największą 
destynacją eksportu UE. W lutym wywóz 
wieprzowiny napotkał pewne zakłócenia, 

ponieważ chińskie środki zwalczania cho-
roby spowodowały problemy logistyczne 
w chińskich portach. Problemy te zaczęły 
się jednak teraz łagodzić – co prowadzi 
do optymistycznej konkluzji, że Chiny 
ponownie pomogą dźwignąć ceny i zrów-
noważyć niektóre zakłócenia obserwowane 
w samej Europie.

Ogólnie rzecz biorąc, europejskie ceny 
trzody chlewnej odnotowały w kwietniu 
pewne wzrosty i spadki, ale utrzymały się 
na wysokim poziomie w porównaniu z ro-
kiem poprzednim. Wynika to częściowo 
z problemów związanych z Covid-19, ale 
odzwierciedla również spadek dostaw ob-
serwowany w krajach takich jak Niemcy.

Tymczasem sektor drobiu pokazuje, że 
jeśli chodzi o wpływ Covid-19 na rynek, 
nie wszystko ma zgubne rezultaty. Niemoż-
ność jedzenia poza domem sprawia, że wie-
lu konsumentów kupuje więcej drobiu i jaj 
do zjedzenia w domu. W wielu krajach eu-
ropejskich, podczas blokady COVID-19, 
półki w supermarketach były regularnie 
oczyszczane z tych asortymentów. 

Problemy z pracownikami

Powstają jednak poważne wyzwania 
– zwłaszcza dlatego, że sektory mięsny 
i drobiowy borykają się z problemami 
z siłą roboczą, w sytuacji, gdy Covid-19 
rozprzestrzenia się wśród pracowników 
przetwórstwa. W Irlandii Północnej na 
przykład, pracownicy zakładów przetwór-
czych Moy Park odchodzili masowo z pracy, 
a związki zawodowe domagały się działań 
mających na celu ochrony zdrowia pracow-
ników. Z kolei irlandzcy producenci żywe-
go inwentarza wezwali do zapewnienia im 
wsparcia, które pomogłoby im przetrwać 
powstałe zamieszanie, w którym odnoto-
wano gwałtowny spadek cen płaconych 
zarówno za bydło, jak i owce.

Europejskie rządy były również podda-
wane presji, żeby zamykaniem granic nie 
zakłócały dostaw pasz dla zwierząt i środ-
ków produkcji dla rolników. Jednocześnie 
opóźnienia na granicach zwiększyły nerwo-
wość i presję w handlu żywymi zwierzętami, 
kiedy wywoływały skargi ze strony środo-
wisk zajmujących się dobrostanem zwierząt 
i posłów do PE.

Mimo że branża stoi w obliczu szeregu 
wyzwań związanych z łańcuchem dostaw 
– istnieją oznaki, że władze UE dostrzega-
ją potrzebę rozwiązania tych problemów, 

głównie po to, żeby uniknąć niedoborów 
w dostawach żywności na dalszych etapach 
pandemii.

W połowie marca Komisja Europejska 
opublikowała wytyczne dotyczące sposobu 
osiągnięcia równowagi między zwalczaniem 
pandemii Covid-19 a ochroną „istotnych” 
ogniw w łańcuchu dostaw przed zakłóce-
niami. Rządy europejskie szukały również 
sposobów zapobiegania opóźnieniom na 
granicach i zapewnienia swobodnego prze-
pływu sezonowych pracowników rolnych. 
Dania, na przykład, podjęła kroki, żeby 
umożliwić zakładom mięsnym wydłużenie 
godzin pracy. 

Z punktu widzenia 
przetwórców

Danish Crown, europejski potentat prze-
twórstwa mięsnego, twierdzi, że dostosowu-
je się do zmian w strukturze zakupów kon-
sumenckich. „Jesteśmy spokojni, ponieważ 
ludzie nadal potrzebują jedzenia. Zauważy-
liśmy dużą zmianę struktury sprzedaży, po-
nieważ np. sprzedaż dla gastronomi prawie 
się urwała, a z drugiej strony obserwujemy 
znaczny wzrost handlu z supermarketami. 
Utrzymujemy rynek, zatrudnienie pracow-
ników, którzy wykazują imponującą goto-
wość do przystosowania się do zmian, więc 
z tą sytuacją sobie poradzimy ” – mówi Lars 
Albertsen, dyrektor ds. sprzedaży globalnej 
w firmie Crown Pork. 

Firma twierdzi, że ma świadomość, iż 
choroby mogą mieć negatywny wpływ na 
sytuacje w rzeźniach, ale podejmowane są 
kroki w celu zapewnienia zapasów żywno-
ści. Jeśli chodzi o rynki, Albertsen deklaro-
wał, że nie widzi powodów do paniki.

Niemiecki przetwórca Tonnies twierdził, 
że jest dobrze przygotowany do radzenia 
sobie z pandemią – deklarując przy tym, że 
w pełni zaopatrzy niemiecki rynek w mię-
so i kiełbasy. Jednocześnie jednak twierdził, 
że popyt na eksport został podenerwowa-
ny międzynarodową niepewnością, szcze-
gólnie w odniesieniu do logistyki. W re-
zultacie tusze wieprzowe nie mogły zostać 
w pełni wykorzystane, ponieważ niektóre 
części zwierząt znajdują nabywców tylko na 
rynkach zagranicznych. Holenderska firma 
Vion utrzymyawała, że Covid-19 spowo-
duje „poważne niepewności” w 2020 roku.

„Obroty w asortymencie gotowych pro-
duktów mięsnych, takich jak mięso mielo-
ne, rosną w porównaniu z produktami bar-
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dziej luksusowymi. Zmiany te mają duży 
wpływ na ceny mięsa, powodując również 
zmianę relacji między cenami zakupu a ce-
nami sprzedaży”, zauważa firma. Mimo, że 
choroba spowodowała pewne zakłócenia 
w sprzedaży do Azji, Vion wyraził nadzieję, 
że kontynent nadal oferuje spore możliwo-
ści w 2020 r., Częściowo z powodu utrzy-
mującego się tam wybuchu afrykańskiego 
pomoru świń. 

Tymczasem Brytyjskie Stowarzyszenie 
Przetwórców Mięsa (BMPA) twierdzi, że 
zmiana struktury popytu faworyzująca 
mieloną wołowinę pozostawiła nadmiar 
innych części zwierząt, takich jak stek i tyl-
na ćwiartka, których przetwórcy nie mogą 
sprzedać.

Nawet, jeśli są mrożone i magazynowa-
ne lub detaliści kupują „niechciane” czę-
ści w cenach promocyjnych, cena żywego 
inwentarza zostanie poważnie obniżona. 
„W tym scenariuszu problem znajdzie się 
przed bramą gospodarstwa, a rolnicy będą 
zmuszeni walczyć o utrzymanie sprzeda-
ży swoich zwierząt po cenie pokrywającej 
koszty hodowli”, ostrzegało BMPA.

Ameryka północna

Podobne napięcia występowały w Ame-
ryce Północnej, gdzie ceny mięsa i zwierząt 
gospodarskich były niestabilne, gdy rynki 
reagowały na dynamiczny rozwój Covid-19.

Podobnie jak w innych krajach, ceny dro-
biu wzrosły, po tym, gdy konsumenci rzucili 
się do sklepów, żeby zapewnić zaopatrzenie 
swoich zamrażarek. Jednak po początkowym 
wzroście ceny niektórych rodzajów mięsa 
zaczęły słabnąć, ponieważ rynki reagują na 
rosnące bezrobocie i recesję gospodarcza 
mogącą zaszkodzić popytowi w przyszłości. 
Ceny żywego inwentarza również wykazały 
oznaki słabnięcia, ponieważ handlowcy oba-
wiali się, że wzrostu dostaw w sytuacji, gdy 

zakłady przetwórcze zostaną zmuszonych do 
zamknięcia się z powodu wybuchu Covid-19 
wśród pracowników.

Olymel z Kanady zapowiedział, że za-
mknie zakład uboju i rozbioru świń na 
dwa tygodnie po tym, jak dziewięciu pra-
cowników uzyskało pozytywny wynik testu 
na obecność wirusa. Firma Canadian Pork 
przerwała działalność po tym, jak dziewięciu 
pracowników złapało Covid-19. JBS ogłosiło 
z kolei, że z podobnych powodów zmniejszy 
produkcję w zakładzie w USA.

Przetwórcy próbują utrzymywać pracow-
ników na pokładzie, oferując premie, ale 
prawda jest taka, że jeśli duża liczba pracowni-
ków zostanie zainfekowana, należy spodzie-
wać się większej liczby zawieszeń działalności 
zakładów – co spowoduje dalsze zakłócenia 
na rynkach.

Pytany o wpływ Covid-19 na wzorce za-
kupów konsumenckich, André Nogueira, 
dyrektor generalny JBS USA, powiedział 
w kwietniu tygodniu, że grupa nie będzie 
miała trudności z dostosowaniem się do re-
zygnacji z dostaw dla gastronomii, bo kon-
sumenci jedzą więcej w domu.

Ameryka Południowa

Brazylijscy przetwórcy początkowo wy-
śmiewali się z afery Covid-19, lekceważąc 
obawy dotyczące eksportu i podkreślając, że 
świat będzie nadal musiał kupować brazylij-
skie mięso nawet w obliczu pandemii. Pogląd 
ten został poparty danymi eksportowymi, 
które wykazały, że eksport brazylijskiej wie-
przowiny, wołowiny i drobiu osiągnął dobre 
wyniki w lutym pomimo problemów logi-
stycznych w chińskich portach. 

Wzrost liczby przypadków Covid-19 w sa-
mej Brazylii spowodował następnie zamknię-
cie restauracji – klienci natomiast kupowali 
więcej w supermarketach. Spowodowało 
to pewną zmienność w biznesie, choć ceny 
nadal trzymały się lepiej niż w wielu innych 
krajach. Wynika to częściowo z tego, że wy-
sokie koszty pasz zniechęcają producentów 
do zbyt szybkiego rozwoju – co oznacza, że   

zapasy większości rodzajów mięsa są w tym re-
gionie dość ograniczone. Jednocześnie połu-
dniowoamerykańscy dostawcy skorzystali na 
niedawnych zmianach kursów walutowych, 
dzięki gwałtownym spadkom brazylijskiego 
reala, utrzymując konkurencyjne ceny by-
dła i udostępniając tanią wołowinę rynkom 
globalnym.

Minerva, trzecia co do wielkości firma 
produkująca wołowinę w kraju, zawiesiła 
działalność w niektórych swoich brazylijskich 
zakładach. Ale lider rynku, JBS, obiecał zro-
bić wszystko, co w jego mocy, aby utrzymać 
zaopatrzenie rynków w mięso. Grupa twier-
dzi, że jest dobrze przygotowana do sprosta-
nia wyzwaniom stawianym przez Covid-19 
i oczekuje, że popyt w Chinach pozostanie 
silny w nadchodzących miesiącach.

Wydaje się, że Argentyna i Urugwaj zostały 
w większym stopniu dotknięte problemami 
logistycznymi w chińskich portach – w wyni-
ku tego eksport spadł w lutym. Jednak wraz 
z poprawą sytuacji w Chinach eksporterzy 
z tych dwóch krajów wydają się bardziej 
zaniepokojeni sytuacją w Europie, gdzie 
zamknięcie restauracji i hoteli szkodzi popy-
towi na wysokiej jakości kawałki wołowiny 
Hilton.

Podobnie jak w innych krajach, rozprze-
strzenienie się Covid-19 może spowodować 
zamknięcie fabryk w Ameryce Południowej. 
Związki zawodowe w Urugwaju są jednak 
podzielone co do tego, czy powinny zachęcać 
pracowników do rezygnacji z obaw związa-
nych z bezpieczeństwem – czy zamiast tego 
wspierać wysiłki na rzecz utrzymania zakła-
dów otwartych w celu ograniczenia ryzyka 
niedoborów żywności.

Australia

Do niedawna australijskie ceny bydła 
broniły się przed trendem spadkowym 
obserwowanym w wielu innych częściach 
świata. Ceny gwałtownie wzrosły między 
początkiem lutego a połową marca, ale 
spadły w ciągu następnych kilku tygodni, 
co sugeruje, że rynki zaczynają cierpieć 
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z powodu niepewności panującej w innych 
regionach.

Plusem jest to, że australijscy eksporterzy 
czerwonego mięsa zwiększyli swoją konku-
rencyjność poprzez osłabienie dolara austra-
lijskiego w stosunku do jego amerykańskiego 
odpowiednika. Powinny również skorzystać 
z niedawnego złagodzenia problemów logi-
stycznych w chińskich portach. Jednak nie-
którzy eksporterzy są podatni na uziemienie 
samolotów, ponieważ niektóre produkty 
mięsne są zwykle wysyłane jako fracht, któ-
ry jest przewożony na liniach pasażerskich. 
Chociaż większość czerwonego mięsa jest 
nadal wysyłana jako fracht morski, samoloty 
mają krytyczne znaczenie w obsłudze niektó-
rych rynków i klientów, którzy rozwinęli łań-
cuchy dostaw i kanały marketingowe ukie-
runkowane na szybkie dostawy schłodzonego 
produktu – zwłaszcza jagnięciny. Te modele 
biznesowe stoją obecnie przed poważnymi 
wyzwaniami w szybko ewoluującym otocze-
niu zakupowym.

Według danych Meat and Livestock Au-
stralia australijski eksport frachtu lotniczego 
czerwonego mięsa był wart 823 miliony 
USD w 2019 roku – ponad trzykrotnie wię-
cej niż w 2009 roku. Mięso owcze, a zwłaszcza 
schłodzone tusze jagnięce wysyłane na Bliski 
Wschód, stanowiły prawie połowę tych do-
chodów z eksportu.

Chiny i Indie

Chiny, w których Covid-19 pojawił się 
pierwszy, mogą dać pewne wskazówki, co 
do przyszłego rozwoju rynków.

Początkowy wpływ choroby spotęgował 
fakt, że zderzyła się ona z Księżycowym No-
wym Rokiem, który jest zwykle szczytem 
spożycia czerwonego mięsa. Blokady rządo-
we uderzyły w porty i zakłady przetwórcze 
– zakłócając lokalną produkcję mięsa, a także 
import.

Od tego czasu sytuacja uległa poprawie, 
a przedsiębiorstwa stopniowo się otwierały, 
w miarę, gdy liczba nowych przypadków 
Covid-19 malała.

Chińska Grupa WH, największy na świe-
cie przetwórca wieprzowiny, informuje, że 
istnieją sygnały, iż działania podjęte przez 
rząd pomagają ożywić chińską produkcję 
wieprzowiny. Ponieważ Covid-19 przyczynia 
się do dalszych komplikacji spowodowanych 
już afrykańskim pomorem świń (ASF), firma 
pozostaje jednak ostrożna i mówi, że rozsze-
rzy działalność drobiarską, aby zmniejszyć 
szkody w sektorze wieprzowiny.

„W roku 2020 nakładające się skutki po-
wolnego globalnego wzrostu gospodarczego, 
ryzykownych stosunków geopolitycznych, 
kontynuacji ASF i wybuchu choroby CO-
VID-19 przyniosą nam bezprecedensowe 
wyzwania. Oczekuje się, że negatywny wpływ 
ASF przetrwa w Chinach” – wyjaśnia firma. 
„Uważamy, że produkty wieprzowe są pod-
stawowymi produktami konsumpcyjnymi, 
a wpływ Covid-19 na Grupę będzie możliwy 
do opanowania według naszej bieżącej oceny. 
Jesteśmy jednak bardzo ostrożni, jeśli chodzi 
o najnowszy rozwój sytuacji i późniejsze kon-
sekwencje epidemii” – dodaje grupa.

Tymczasem rynek w Indiach został zepsu-
ty pojawieniem się fałszywych informacjami 
na temat Covid-19. Pogłoski, że choroba jest 
związana ze spożyciem drobiu, spowodowały 
gwałtowny spadek popytu na kurczaka i jaja, 
co z kolei spowodowało gwałtowny spadek 
cen. W Indiach nastąpił również spadek eks-
portu bawołów z powodu wysychania zamó-
wień w krajach dotkniętych Covid-19.

Wnioski

Przewidywanie, co stanie się na światowych 
rynkach mięsnych, jest obecnie szczególnie 
trudne, ponieważ wiele będzie zależeć od 
wysiłków zmierzających do opanowania Co-
vid-19. Jeśli Chinom uda się zapobiec drugiej 
fali wybuchów epidemii, pomoże to w absorp-
cji dostaw i ograniczy spadki cen na świecie. 
ASF pozostaje problemem, a Covid-19 ni-
weluje wysiłki na rzecz odbudowy własnych 
zdolności produkcyjnych Chin. Powinno to 
utrzymać popyt Chin na import wszystkich 
rodzajów białka zwierzęcego w 2020 r. 

Rozwój rynków w innych częściach świa-
ta zależy od ich specyficznej sytuacji poda-
żowej. Stany Zjednoczone wciąż zwiększają 
produkcję białka zwierzęcego, przez co są 
bardziej podatne na wstrząsy popytu. Dla 
kontrastu brazylijscy producenci utrzymali 
kontrolę nad ekspansją – pozostawiając ich 
mniej wrażliwymi na potencjalne problemy 
nadpodaży.

Amerykańscy eksporterzy będą także w nie-
korzystnej sytuacji ze względu na ostatnie zmia-
ny kursów walut, w których dolar umocnił się 
w stosunku do walut konkurencyjnych dostaw-
ców w Ameryce Południowej i Australii.

Jak zawsze, każda przyszła globalna rece-
sja wpłynie na drób w mniejszej skali niż na 
konkurencyjne mięsa ze względu na jego 
względną przystępność cenową. Dalsze za-
kłócenia handlu światowego mogą jednak 
utrudnić znalezienie rynków zbytu dla czę-
ści drobiowych, które nie są faworyzowane 
przez konsumentów w Europie i Ameryce 
Północnej. W ten sam sposób eksporterom 
wieprzowiny i wołowiny może być trudno 
zmaksymalizować saldo tusz, jeśli sprzedaż do 
Azji zostanie ponownie przerwana.

Na razie jednak przemysł będzie się kon-
centrował na utrzymywaniu zdrowia pracow-
ników i zapobieganiu dalszym zamknięciom 
zakładów przetwórstwa mięsnego, a jedno-
cześnie będzie naciskał na władze, aby utrzy-
mywały łańcuchy dostaw w ruchu, który 
pozwoli, żeby mięso mogło nadal docierać 
na półki supermarketów.

Tomasz Mocarski
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INNOWACJE

Rozmawiamy z Andrejem 
Modicem, który wraz ze swo-
ją żoną Sylwią zarządzają in-
ternetowym serwisem lokal-
nyrolnik.pl 

T.M. Andrej, piszemy na łamach tego 
numeru o kryzysie w branży mięsnej, 
chociaż jest faktem, że obejmuje on 
większość produkcji przemysłowej. 
Twoja firma jest częścią łańcucha dostaw 
żywności i wiem, co chyba naturalne, że 
z kryzysem radzisz sobie dobrze.

AM: to prawda, w czasie pandemii ko-
ronawirusa odnotowaliśmy prawdziwy 
milowy skok. Ludzie zamknięci w domach 
zaczęli lawinowo interesować się zdro-
wym odżywianiem z dostawami do domu. 
W efekcie niemal cały zeszłoroczny obrót 
Lokalny Rolnik zdołał wypracować w cią-
gu zaledwie czterech miesięcy 2020 roku. 
W 2019 roku moja i mojej żony firma osią-
gnęła ok. 8 000 000 zł przychodu (wobec 
3 000 000 zł rok wcześniej), we wrześniu 
uzyskała rentowność. Tak, pandemia nam 
pomogła. Okazało się, że potrafimy sku-
tecznie wykorzystać sprzyjające nam trendy, 
związane przede wszystkim ze stawianiem 
na zdrową żywność, dostawami jedzenia do 
domu czy przymusową izolacją. 

Jak to działa?
Działamy dzisiaj na styku internetu i lo-

gistyki. Nasza rola polega na zdejmowaniu 
z rolników i małych przetwórców wszelkich 
obowiązków związanych z obsługą sprzeda-
ży, marketingiem czy dostawą, aby mogli 
skupić się na tym, w czym są najlepsi, czyli 
wytwórstwie. Dążymy do stworzenia kom-
pletnego ekosystemu do alternatywnej dys-
trybucji jedzenia przez małe gospodarstwa 
i rodzinne manfaktury. Serwis wygląda jak 
typowy marketplace. Wchodzisz na stronę, 
na której widzisz produkty pochodzące od 
miejscowych rzeźników, rolników, pieka-
rzy, hodowco warzyw i owoców. Widzisz 
informacje na temat wystawionej żywności 
i opinie użytkowników, ustalasz szczegóły 

odbioru produktu. Otrzymujesz go bezpo-
średnio do domu albo odbierasz w wybra-
nym punkcie. Na LokalnyRolnik.pl zare-
jestrowało się już 140 000 użytkowników, 
z których 11 000 regularnie robi tutaj za-
kupy. Firma obsługuje cztery aglomeracje: 
warszawską, krakowską, śląską i wrocław-
ską, a do końca 2020 roku zamierzamy uru-
chomić trzy następne: poznańską, łódzką 
i trójmiejską. 

A zaczynaliście od małej kooperatywy 
miejsko-wiejskiej

Tak, obecny model biznesowy Lokalnego 
Rolnika wykuwał się w bólach. Początkowo 
tworzyliśmy coś na kształt kooperatywy spo-
żywczej, która miała łączyć ekologicznych 
wytwórców z osobami zainteresowanymi 
dobrym jedzeniem. Całość przedsięwzięcia 
miała opierać się na stronie internetowej dla 
dostawców i punktach odbioru produktów. 
Na początku powstało kilka wspólnot za-
kupowych na warszawskim Bemowie, gru-
pa na facebooku i tabela w dokumentach 
google. Przypominało to bardziej sąsiedzką 
współpracę niż zalążki obiecującego bizne-
su. Ale z czasem zdaliśmy sobie sprawę, że 
nie da się tym zarządzać ręcznie. Postano-

wiliśmy wystartować z biznesem, w który 
zainwestowaliśmy ok. 700 000 zł, z czego 
450 000 zł stanowiło dofinansowanie w ra-
mach programu operacyjnego „Innowacyj-
na Gospodarka”. Nieoczekiwanie staliśmy 
się gorącym start-upem, którym zaintereso-
wali się czołowe fundusze venture. W 2015 
r pozyskaliśmy ok. miliona złotych finanso-
wania od Hedgehog Fund i Prostos Ventures 
oraz grupy Aniołów Biznesu.

To wtedy coś się popsuło?
Tak, chcieliśmy wchodzić do kolejnych 

miast, wyjść za zagranicę, błyskawicznie 
zwiększyć przychody. Chcieliśmy błyska-
wicznie zbudować biznes na wielu rynkach. 
To był błąd, bo powinniśmy byli najpierw 
skupić się stworzeniu kompletnego eko-
systemu, opracować standard, a dopiero 
potem zacząć ekspansję. Okazało się szyb-
ko, że skalowanie bajzlu powoduje jeszcze 
większy bajzel. Podobnie jak wiele start-u-
pów zachłysnęliśmy się szybkim sukcesem 
i kilkoma artykułami w mediach. Szybko 
ochłonęliśmy. 

Jakie zmiany w funkcjonowaniu serwisu 
uznajesz za najbardziej istotne? 

Plaga sprzedaży w czasach 
pandemii na lokalnyrolnik.pl

Sylwia i Andrej Modic
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Dwie na pewno. Pierwsza to wzbogace-
nie serwisu o część logistyczną, która dzisiaj 
przesądza o sukcesie w sektorze e-grocery. 
Mamy partnerów magazynowych, chłod-
nie, samochody oraz ludzi zajmujących 
się kompletowaniem i przygotowywaniem 
zamówień. To nie tylko ułatwia życie wy-
twórcom, ale też usprawnia cały łańcuch 
dostaw. Druga zmiana to wzbogacenie ofer-
ty o dostawy bezpośrednio do domu, a nie 
tylko do wybranych punktów odbioru. To 
dzięki temu w 2019 roku LokalnyRolnik.pl 
zdołał przeskalować swój biznes, a w epoce 
koronakryzysu błyskawicznie wskoczył na 
wyższy etap rozwoju. 

Powiesz, ile produktów wystawiają 
producenci? 

AM: ponad 100 wytwórców ogłasza u nas 
ok. 3500 produktów. Co istotne, odwiedzi-
liśmy i zweryfikowaliśmy każdego wytwór-
cę, z jakim współpracujemy. Większość ma 
certyfikaty produkcji ekologicznej, a pozo-
stali się o nie starają. Dopuszczamy na plat-
formę tylko te produkty, które bez wahania 
moglibyśmy dać naszym dzieciom.

Kto ponosi koszty transakcji? 
Wytwórcy płacą 20% prowizj od sprze-

daży i ponoszą opłaty związane z dostawą, 
za którą odpowiadają partnerzy logistyczni 
Lokalnego Rolnika. Te koszty są i tak mniej-
sze, niż gdyby wytwórcy mieli samodzielnie 
zajmować się marketingiem, logistyką etc. 

Lokalny Rolnik urósł podczas pandemii, 
a co będzie po niej?

Liczymy się z tym, że sprzedaż firmy 
może się skurczyć nawet o połowę. Ale 
nie brakuje nam optymizmu, co wiąże 
się z planami na przyszłość. Chcemy uru-
chomić model franczyzowy, rozpocząć za-
graniczną ekspansję, rozkręcić kanał B2B 
i pozyskać finansowanie naszych planów. 

Wróćmy na krótko do twoich począt-
ków. Grasz jeszcze na saksofonie, czy 
sprzedaż żywności na Lokalnym Rolni-
ku pochłonęła cię bez reszty? 

Mało mam czasu dla siebie, biznes i ro-
dzina pochłaniają mnie prawie bez reszty, 
ale rzeczywiście w latach 90-tych miałem 

zespól jazzowy, w którym grało nawet 
12 muzyków, sam grałem na saksofonie. 
Zawsze mówię, ze decyzje w życiu podej-
mowałem pod wpływem „katalizatorów”, 
które przyspieszały moje wybory. Tak 
było w 1997 roku, kiedy założyłem jedną 
z pierwszych agencji interaktywnych w Sło-
wenii, która specjalizowała się tworzeniem 
stron internetowych. Już wtedy czegoś mi 
brakowało, czułem, że Słowenia jest za 
mała, hermetyczna. Do Polski przeniosłem 
się na dobre, kiedy poznałem Sylwię, moją 
obecną żonę, z którą prowadzę biznes. Po 
drodze do Lokalnego Rolnika prowadziłem 
agencję Touchpoint Marketing, zajmującą 
się eventami, reklamą i wszelkimi formami 
niestandardowej promocji. 

Jak wymyśliłeś Lokalnego Rolnika?
W zasadzie wymyślił go mój tata. Zawsze 

kupował żywność u lokalnych dostawców, 
a więc praktycznie robił to, co my z Syl-
wią w Polsce postanowiliśmy przenieść do 
internetu. W Słowenii, dzięki tacie, nie 
jadłem jedzenia z supermarketów, dopóki 
nie przeprowadziłem się do Polski. Istot-
nego przyspieszenia Lokalny Rolnik do-
znał, kiedy moja cierpiąca na autyzm córka 
Zarja wykazała silną reakcję alergiczną na 
konserwanty, przez co potrzebuje specjal-
nej diety. Nie byliśmy w stanie znaleźć 
niezbędnych produkty w sklepach wokół 
nas, postanowiliśmy więc stworzyć w sieci 
własny sklep. Tak powstał w 2013 roku 
LokalnyRolnik.pl. 

Rozmawiał:Tomasz Mocarski
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Jak wiemy, branża mięsna jest bardzo 
wymagająca. I o ile automatyzacja proce-
sów porcjowania czy pakowania nikogo już 
nie dziwi, to wciąż istnieje wiele procesów, 
w których ludzie wydają się niezastąpieni. 
A jak powszechnie wiadomo, cała branża 
cierpi z powodu braku pracowników wy-
kwalifikowanych oraz chętnych do pracy 
z tym specyficznym surowcem.

Automatyzacja wymaga powtarzalno-
ści detali i precyzyjnego pozycjonowania 
procesu. To właśnie te dwa elementy od 
dawna wykluczały lub wyraźnie utrudniały 
powszechne zastosowanie chociażby robo-
tyzacji w branży mięsnej, w której trudno 
szukać powtarzalności na wejściu procesu, 
a każdy tucznik choć podobny, jest inny.

Czwarta rewolucja przemysłowa wpro-
wadziła wiele zmian w samym podejściu do 
automatyzacji. Klasyczne sterowniki PLC 
zostały zastąpione bardzo wydajnymi kom-
puterami sterującymi z wielordzeniowymi 
procesorami, które dzięki wysokiej mocy 
obliczeniowej pozwalają na integrację więk-
szej ilości urządzeń w sposób szybszy i kom-
pleksowy. Jednym z najlepszych przykładów 
innowacyjnych producentów systemów au-

tomatyki jest firma Beckhoff Automation, 
która wprowadziła w ostatnich latach rewolu-
cyjne rozwiązania w zakresie systemów trans-
portowych oraz intralogistyki na produkcji.

XTS (eXtended Transport System) to 
technologia alternatywna do klasycznych 
systemów transportowych, która umożli-
wia pełne sterowanie każdą z poruszających 
się w systemie karetek z osobna. Chwytanie 
produktu realizowane jest poprzez ściśnię-
cie dwóch karetek. Nacisk i odstęp można 
dostosować pod potrzeby aktualnie chwy-
tanego elementu pobierając niezbędne dane 
wejściowe z zewnętrznego systemu wizyjne-
go albo z samych parametrów prądowych 
systemu XTS. Tor napędowy wraz z pro-
wadnicami i karetkami transportowymi 
wykonane są ze stali nierdzewnej w pełniej 
klasie ochrony IP69K, więc przygotowane 
zostały specjalnie pod potrzeby wymagają-
cego przemysłu spożywczego.

Inną, niesamowicie ciekawą technolo-
gią jest system intralogistyczny XPlanar, 
w którym platformy nośne, transportujące 
produkty pomiędzy gniazdami procesowy-
mi lewitują unosząc się kilka centymetrów 
nad ziemią!

Przemysł 4.0 a branża mięsna
Na rynku produkcyjnym hasło Przemysł 4.0 
przestało być już nowinką i ideologicznym 
terminem, za którym nie idą praktyczne za-
stosowania i konkretne wdrożenia. Zamiast 
tego, z dnia na dzień pojawiają się kolejne fir-
my, które w koncepcji Przemysł 4.0 widzą dla 
siebie szansę na rozwój, podniesienie kon-
kurencyjności przedsiębiorstwa i ustabilizo-
wanie procesu produkcyjnego. Nabrało to 
wyjątkowego znaczenia w świetle obecnej 
sytuacji związanej z pandemią. Znajdziemy 
więc już na naszym rodzimym rynku firmy, 
w których pracownicy obsługują tylko jed-
ną zmianę zajmując się niezbędną logistyką, 
a sam zakład samowystarczalnie pracuje 24h 
na dobę w trybie automatycznym.

Piotr Olech
Kierownik Sprzedaży Beckhoff o. Wrocław
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Sterowane na bazie kontroli pola magne-
tycznego karetki to trwałe magnesy, mogą 
więc być swobodnie czyszczone, dodawane 
i usuwane z systemu, a sama powierzchnia 
nad którą się unoszą może być pokryta do-
wolnym materiałem, a więc także spełnia 
wszelkie kryteria wymagającego przemysłu 
mięsnego i może zostać poddana kontakto-
wi z wodą i środkami czyszczącymi.

Możemy więc zauważyć, że dzisiejsze 
technologie pozwalają nam odejść od 
koncepcji produkcji liniowej, w której po-
szczególne procesy związane są sztywnym 
systemem transportowym, który przenosi 
detal z miejsca na miejsce w stałym in-
terwale czasowym. O wiele bardziej atrak-
cyjna jest elastyczna koncepcja produkcji 
gniazdowej, gdzie każde gniazdo realizuje 
konkretne zadanie produkcyjne. Cała ko-
munikacja w systemie zmienia więc swoją 
postać. Każdy element inteligentnego syste-
mu transportowego jest niezależny, a swoje 
zadania produkcyjne realizuje poprzez ko-
munikację z systemem zarządzania produk-
cją MES / ERP, maszynami w gniazdach 
produkcyjnych, oraz pozostałymi karetka-
mi transportującymi w takiej kolejności, 
aby zrealizować wybrane zlecenie jak naj-

szybciej i bezkolizyjnie. Taka koncepcja, 
poza ogromną elastycznością w rozbudo-
wie procesu, przez dokładanie kolejnych 
gniazd produkcyjnych, charakteryzuje się 
także bardzo wysokim stopniem stabilno-
ści. Otóż awaria poszczególnego gniazda 
produkcyjnego oznacza tylko tyle, że jed-
no gniazdo nie działa. Zlecenia produkcyj-
ne, które danego gniazda nie wymagają, 
mogą być wciąż realizowane. Dla zapew-
nienia ciągłości produkcji często dubluje 
się newralgiczne gniazda produkcyjne tak, 
aby w momencie awarii zapewnić ciągłość 
całego procesu produkcyjnego.

Odpowiedzią na brak powtarzalności 
charakterystyczny dla branży przetwórstwa 
mięsnego będzie w tym przypadku informa-
cja wejściowa bazująca na systemach wizyj-
nych. Komputery sterujące (np. C6015 od 
firmy Beckhoff) to kompaktowe ale bardzo 
mocne systemy sterujące, które łączą funk-
cjonalność PLC, między innymi z analizą 
obrazu pozyskanego z kamer. W ten spo-
sób, wszelkie operacje sterowania bazują na 
danych na temat rzeczywistego produktu, 
zebranych w miejsce parametrów wprowa-
dzanych odgórnie, które mogą się rozmijać 
ze stanem rzeczywistym.

Jedną z ciekawszych aplikacji zrealizo-
wanych na komponentach Beckhoff jest 
holenderski system automatycznej ubojni. 
Modułowe roboty rzeźnicze F-line generują 
swoje ścieżki ruchu na bieżąco, dopasowu-
jąc się pod rozmiary tucznika i wykonują 
swoje zadania w ciągłym ruchu, zsynchro-
nizowanym z ruchem systemu transpor-
towego tak, by uniknąć zatrzymywania 
się i w efekcie zwiększyć wydajność całego 
systemu. Podstawą każdego robota F-line 
jest trzyosiowy portal ze stali nierdzewnej, 
sterowany w osiach X-, Y – oraz Z za po-
mocą silników serwo. Każdy robot posia-
da możliwość wymiany narzędzia. Sercem 
systemu jest komputer sterujący Beck-
hoff, który umożliwia pełną interpolację 
w przestrzeni 3D. Wyjątkową zaletą tego 
systemu jest możliwość szybkiej konwersji 
i adaptacji oraz rozszerzenia o dodatkowe 
funkcjonalności.

Uzupełnieniem robotów rzeźniczych jest 
system automatycznego magazynowania 
Meat Mover także bazujący na serwosilni-
kach firmy Beckhoff.

W aplikacji zastosowano także mechani-
zmy tzw. prewencyjnego utrzymania ruchu. 
Całość systemu automatyki jest na bieżąco 
monitorowana poprzez odpowiedni zestaw 
czujników po to, żeby odpowiednio wcze-
śnie wykryć wszelkie odchyłki od normy 
i w efekcie zasygnalizować zbliżającą się 
awarię lub konieczność wymiany zużytego 
już narzędzia. W ten sposób automatyczny 
system pozwala użytkownikowi końcowe-
mu uniknąć kosztownych niezaplanowa-
nych przestojów.

Branża mięsna jest wymagająca, to nie-
zaprzeczalny fakt. Jednak dostępne dziś 
na rynku nowoczesne systemy automaty-
ki takie jak te, firmy Beckhoff, są w stanie 
nie tylko spełnić te wymagania ale także 
umożliwić obniżenie kosztów produkcji 
przez optymalizację zużycia energii czy wy-
krycie i eliminację mikroprzestojów. Ceny 
tych systemów stały się bardziej przystęp-
ne, dzięki czemu ROI całej inwestycji jest 
bardzo atrakcyjne. Decydując się na taką 
realizację musimy pamiętać, że kosztowne 
usługi zagranicznych firm inżynierskich to 
nie jedyna alternatywa. Wiedza technicz-
na i doświadczenie polskich inżynierów 
od dawna pozwala na znalezienie godne-
go zaufania partnera, który pomoże wejść 
w świat Przemysłu 4.0.

Piotr Olech
Kierownik Sprzedaży Beckhoff  

o. Wrocław



Partnerskie podejście do kontroli

Zakłady mięsne, ubojnie i  masarnie mogą do-
browolnie przystąpić do programu prewencyjnego 
Państwowej Inspekcji Pracy, będącego elementem 
kampanii „Dobry przepis na bezpieczeństwo” i ad-
resowanego przede wszystkim do małych zakładów 
zatrudniających do 50 pracowników. Wystarczy 
zgłosić swoją firmę i wziąć udział w szkoleniu orga-
nizowanym przez inspekcję pracy, a  następnie sa-
modzielnie przeprowadzić audyt warunków pracy, 
zgodnie ze wskazówkami inspektorów pracy. 

Udział w  programie jest bezpłatny. Dzięki niemu 
pracodawcy mogą skorzystać z zaleceń specjalisty 
w  jaki sposób dostosować przedsiębiorstwo do 
obowiązujących przepisów oraz stworzyć przyja-
zne i bezpieczne środowisko pracy.

Program rozpoczął się we wrześniu 2019 roku 
i  jest dokładnie tym, czego oczekiwali pracodawcy. 
Z badania przeprowadzonego na zlecenie Państwo-
wej Inspekcji Pracy wśród pracodawców z  branży 
przetwórstwa mięsa wynika, że 64 proc. z nich wska-
zuje, że inspekcja pracy powinna prowadzić progra-
my ułatwiające pracodawcom dostosowanie firmy 
do przepisów prawa i  bezpieczeństwa pracy. Wy-
chodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, podczas 49 
szkoleń, które odbyły się w  Okręgowych Inspekto-
ratach Pracy w minionym roku przeszkolono przed-
stawicieli 433 firm z  branży mięsnej z  całej Polski. 
W dalsze działania naprawcze zaangażowało się 298 
zakładów, które przystąpiły do programu. Szcze-
gólnie cieszy udział w  działaniach prewencyjnych 
pracodawców zatrudniających do 50 pracowników, 
gdyż właśnie takie zakłady potrzebują partnerstwa 
i wsparcia w osiąganiu wysokich standardów pracy.  

Zgłoszenie. Zakłady zgłaszają się do 
programu prewencyjnego dobrowolnie. 
W  tym celu należy skontaktować się ze 
specjalistą w  Okręgowym Inspektoracie 

Pracy, który poinformuje o  najbliższych terminach 
szkoleń. Kontakty do koordynatorów programu do-
stępne są również na stronie internetowej kampanii 
www.bhpnatak.pl.

Szkolenie. Udział pracodawcy lub je-
-go przedstawiciela w bezpłatnym szkole-
niu to kolejny etap przygotowania do dzia-
łań naprawczych. W trakcie zajęć uczestnicy 

otrzymują m.in. informacje o najczęstszych nieprawidło-
wościach dotyczących bezpieczeństwa pracy, stwierdza-
nych przez inspektorów pracy, poznają zdiagnozowane 
przyczyny wypadków w  branży mięsnej, a  także otrzy- 
mują materiały pomocnicze do samokontroli.   

Audyt wewnętrzny. Na podsta-
wie wiedzy ze szkolenia oraz listy kontrolnej 
przygotowanej przez PIP uczestnicy pro-
gramu mogą samodzielnie dokonać prze- 

glądu swojego zakładu pod kątem standardów bhp, 
a także zmienić lub usprawnić procedury budzące wąt-
pliwości, a także dostosować maszyny do wymogów bhp.

Kontrola sprawdzająca.  Po prze-
prowadzonej samokontroli warunków pracy 
i wdrożeniu zmian, inspektor pracy realizuje 
kontrolę sprawdzającą, podczas której 

oceniony zostanie stopień dostosowania zakładu do 
obowiązujących przepisów. Pracodawcy, u których kon-
trola sprawdzająca potwierdzi dostosowanie zakładu 
do standardów bhp uzyskują od Państwowej Inspekcji 
Pracy „Zaświadczenie o  ukończeniu programu pre-
wencyjnego”. Sam udział w programie i otrzymanie za-
świadczenia nie zwalnia uczestników ani z rutynowych 
kontroli, ani ze stosowania przepisów i zasad bhp, gdyż 
proces poprawy bezpieczeństwa pracy w firmie powin-
no się traktować jako proces ciągły. 

Cztery kroki 
do bezpieczeństwa

W  tym roku PIP zaplanowała 72 tys. kontroli 
warunków zatrudnienia i  przestrzegania zasad bhp 
w zakładach pracy, także w firmach z branży mięsnej. 
Dotychczasowe doświadczenia z  kontroli w  innych 
branżach wskazują, że w  firmach biorących udział 
w programach prewencyjnych inspektorzy stwierdza-
ją zdecydowanie mniej nieprawidłowości, niż w tych, 
które takich działań nie podjęły. Fakt ten może być 
dodatkową zachętą dla pracodawców do zaangażowa-
nia się w program prewencyjny kampanii „Dobry prze-
pis na bezpieczeństwo”. 



Dzięki podejmowanym działaniom, dbałości o  bez-
pieczne warunki pracy mają oni szansę na trwałe 
zbudowanie przewagi konkurencyjnej na rynku i zys- 
kanie szacunku pracowników.

Najczęstsze nieprawidłowości

Bezpieczna  praca w sektorze mięsnym jest ak-
tualnie jednym z  priorytetowych działań Państwo-
wej Inspekcji Pracy. W latach 2013-2017 w zakładach 
z tej branży doszło do 235 wypadków, w których 12 
osób straciło życie, a 65 odniosło poważne obraże-
nia. 

Do  42 proc. tragicznych zdarzeń przyczyniło 
się zachowanie pracownika, do 40 proc. niewłaści-
wa organizacja pracy, a w 18 proc. przypadków – źle 
zabezpieczone maszyny. Te statystyki są dowodem, 
że warto zająć się uporządkowaniem procedur i po-
prawą warunków pracy w branży mięsnej. Kampania 
„Dobry przepis na bezpieczeństwo” i program pre-
wencyjny proponowany pracodawcom są próbą za-
radzenia problemom w sposób systemowy.

Do  najczęściej odnotowywanych nieprawidło-
wości podczas kontroli w zakładach mięsnych nale-
żą: niestosowanie odpowiednich środków ochrony 
indywidualnej (np.  długich rękawic masarskich), 
niewłaściwe urządzenia ochronne przy maszynach 
lub ich brak, brak oznakowania elementów sterow-

niczych maszyn, niewłaściwe przechowywanie sub-
stancji chemicznych, niedostępność instrukcji bhp 
albo ich brak. Błędy dotyczą również niewłaściwe-
go przygotowania pracowników do wykonywania 
różnych czynności, braku wymaganych przepisami 
szkoleń bhp, a  także nieprawidłowości w  zakresie 
oceny ryzyka zawodowego.

Udział  w  programie prewencyjnym PIP jest 
znakomitą okazją dla każdego pracodawcy z branży 
mięsnej na rozwinięcie swojej firmy. Dzięki zdoby-
tej wiedzy i większej świadomości zagrożeń można 
uniknąć tragicznych zdarzeń, zadbać o pracowników 
i stworzyć atrakcyjne miejsce pracy, co ostatecznie 
przełoży się na większe zadowolenie, satysfakcję 
i wydajność pracowników. Działanie na rzecz wyso-
kich standardów bhp powinno być również ambicją 
pracowników, którzy muszą w sposób odpowiedzial-
ny podchodzić do zasad bezpieczeństwa pracy.

Chętnych do udziału w programie zapraszamy 
do zapoznania się z  materiałami zamieszczonymi 
na stronie www.bhpnatak.pl i do kontaktu z koor-
dynatorami projektu w  Okręgowych Inspektora-
tach Pracy.

Materiał przygotowany przez 
Państwową Inspekcję Pracy
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Pomyśl o bezPieczeństwie!
weź udział w Programie Prewencyjnym

Więcej informacji: www.bhpnatak.pl

NAJCZĘSTSZE

NIEPRAWIDŁOWOŚCI
w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa




